StartEd Lab 
– Edital de Seleção

Programa da Fundação Lemann para o apoio a empreendedores nas fases iniciais de
desenvolvimento e distribuição de produtos tecnológicos para educação.
___________________________

I. Contexto
A Fundação Lemann acredita que soluções tecnológicas inovadoras, quando bem utilizadas
dentro e fora da sala de aula, são decisivas para melhorar o aprendizado dos alunos no
Brasil. Elas podem ser usadas simultaneamente por muitos estudantes, conforme o ritmo de
cada um, permitindo um ensino com escala e personalização.
O programa StartEd, da Fundação Lemann, existe para contribuir com o desenvolvimento
de um ambiente empreendedor e de inovação no setor educacional brasileiro. O foco é
apoiar empreendedores a se tornarem líderes de alto impacto na educação brasileira
,
melhorando suas soluções e ganhando escala junto ao maior número de estudantes,
especialmente da rede pública de ensino básico ou em idade escolar.

II. 
StartEd Lab
Dentro do Programa 
StartEd, 
o
StartEd Lab 
tem como objetivo apoiar empreendedores nas
fases iniciais de desenvolvimento e distribuição de soluções tecnológicas inovadoras para
educação, ou seja, produtos com pouco tempo de mercado ou ainda não lançados.
Com o 
StartEd Lab
, a Fundação Lemann deseja aumentar as chances de sucesso e de
impacto das 
startups 
apoiadas, por meio de mentoria, acompanhamento de métricas de
desempenho e formação, focados nos desafios e especificidades do setor de educação no
Brasil e no desenvolvimento de empresas inovadoras.
O
StardEd Lab possui a parceria técnica da Semente Negócios, empresa especializada no
desenho e execução de programas inovadores de educação empreendedora. A Semente é
parceira da Fundação Lemann na organização e na curadoria dos encontros bem como no
acompanhamento dos empreendedores durante o programa.
Durante o StartEd Lab, os empreendedores e suas equipes avaliarão 
in loco 
suas soluções
e testarão suas hipóteses junto aos seus públicosalvo
, 
melhorando seus produtos e
estruturando adequadamente suas operações.

Adicionalmente, após participar do 
StartEd Lab
, o empreendedor e os principais membros
de sua equipe de fundadores podem ser convidados a fazer parte de uma rede colaborativa
do setor, para trocar conhecimento, fomentar parcerias e estimular o desenvolvimento do
ambiente de empreendedorismo e inovação na educação brasileira: a rede StartED
Após sua seleção, os participantes do 
StartEd Lab 
receberão da Fundação Lemann:
a. Workshops sobre empreendedorismo e desenvolvimento de novos negócios inovadores
com foco no setor de educação no Brasil, abordando conceitos, casos e ferramentas para
gestão de equipe, modelo de negócio, produtos de tecnologia, distribuição e captação de
investimentos;
b. Orientação de mentores para validação do produto, testes de hipóteses e desenvolvimento
de suas soluções tecnológicas de forma iterativa junto aos seus públicosalvo;
c. Acesso a profissionais de referência em educação e empreendedorismo;
d. Espaço para interação, troca de ideias e 
feedback 
junto a especialistas convidados e rede
de empreendedores do programa;
e. Acesso a uma rede de empreendedores de educação de alto potencial;
f. Apoio financeiro para cobrir custos de participação nos cinco encontros presenciais a
serem realizados em São Paulo, de 
presença obrigatória para os participantes do
programa.
Esta edição do 
StartEd Lab ocorrerá ao longo do segundo semestre de 2016 (julho a
dezembro), incluindo (mas não se limitando a) cinco encontros presenciais de dois dias
consecutivos na cidade de São Paulo, de presença obrigatória para todos os participantes.
No último encontro, cada equipe apresentará seu negócio, de forma estruturada, para uma
plateia de especialistas e profissionais de diferentes áreas, tais como outros
empreendedores e potenciais investidores. Ainda, serão agendadas outras atividades ao
longo do programa, tais como sessões de trabalho com mentores e outros profissionais
(presenciais e virtuais), visitas a escolas e 
startups
, participação em eventos, entre outras.
No StartEd Lab, os empreendedores definem um objetivo prioritário a ser alcançado durante
os cinco meses de programa. O programa foi desenhado para ajudar as startups a alcançar
um dos seguintes objetivos: lançar produto no mercado, dobrar receita da empresa, receber

aporte de investimento. Ao final do programa, esperase que os participantes estejam mais
preparados e motivados, com um produto mais adequado ao públicoalvo, com uma
estratégia clara de distribuição e conectados a novos parceiros, tendo alcançado seu objetico
prioritário.

III. Requisitos de elegibilidade
Para aumentar o sucesso do 
StartEd Lab 
no apoio aos empreendedores de tecnologias
educacionais, a Fundação Lemann definiu os seguintes requisitos de seleção:
a. O proponente, responsável pela inscrição, deve ser o próprio empreendedor (e não outros
membros da 
startup
) e estar 100% dedicado à 
startup
, independentemente de seu estágio
atual de desenvolvimento de produto, formação de equipe e formato jurídico (com ou sem
fins lucrativos);
b. O produto a ser inscrito deve estar em estágio inicial de desenvolvimento e distribuição, ou
seja, estar no mercado há menos de 18 meses ou ainda não ter sido lançado;
c. A equipe participante no programa deve ser composta obrigatoriamente pelo
empreendedor proponente e, opcionalmente, por até mais duas pessoas diretamente
engajadas no desenvolvimento e distribuição do produto inscrito.
d. O produto inscrito precisa ser de caráter tecnológico e visar um claro impacto à educação
básica brasileira (Ensinos Fundamental I, Fundamental II e/ou Médio);
e. O produto inscrito precisa ser a principal solução da 
startup 
ou a de maior potencial;
f. A solução deve considerar, para a sua implementação, as condições das escolas
brasileiras, ou seja, não demandar grandes investimentos em infraestrutura de tecnologia;
g. Preencher e enviaro formulário de inscrição online completo até o dia 
13 de maio de 2016.

IV. Critérios de seleção
Uma vez atendidos os requisitos de elegibilidade, as candidaturas serão avaliadas de acordo
com os seguintes critérios:
a. Equipe: competências, experiência e motivação para empreender em educação;

b. Produto: proposta de valor clara e relevante aos públicos envolvidos, solução simples e
aplicável sem grandes demandas de infraestrutura nas escolas;
c. Modelo de negócio: escalável, com vantagem competitiva e modelo de distribuição
promissores;
d. Impacto potencial: segmentoalvo de vários milhões de pessoas em potencial e impacto
individual relevante aos seus usuários.

V. Responsabilidades
Os empreendedores selecionados terão o compromisso de:
a. Ter pelo menos dois dos empreendedores inscritos participando de todos os encontros e
atividades do programa, incluindo o empreendedor proponente. No caso de empreendedores
individuais, a presença é obrigatória em todos os encontros;
b. Realizar apresentação ao final do programa sobre a solução, sua evolução ao longo de
seis meses e plano de ação para 2017 (caso convidado para se qualificar);
c. Restituir todo o recurso financeiro concedido pela Fundação Lemann caso haja alguma
mudança em relação à organização e seus planos que a descaracterize como adequada aos
requisitos e critérios elencados neste edital;
d. Mencionar a participação no programa 
StartEd 
da Fundação Lemann em declarações à
imprensa e em ações de divulgação oficiais quando se tratar da solução apoiada pelo
programa.

VI. Processo seletivo
As inscrições devem ser realizadas até dia 
13 de maio de 2016 
por meio do preenchimento
do formulário disponível aqui: 
https://semente.typeform.com/to/h1T8y0
. O formulário pode ser
integralmente visualizado neste PDF, de forma que os candidatos possam se organizar e
reunir as informações necessárias para seu preenchimento.
O processo de seleção contemplará três fases:

I. Análise do formulário de inscrição pela Fundação Lemann para validação dos requisitos
para participação no 
StartEd Lab 
e seleção dos inscritos que passarão à próxima fase com
base nos critérios elencados neste edital;
II. Entrevista com a equipe da Fundação Lemann para apresentação dos empreendedores,
de seu nível de conhecimento e de engajamento no setor educacional, além de
esclarecimentos relativos aos critérios de seleção e ao formulário enviado na primeira fase;
III. Banca de avaliação final composta por especialistas convidados pela Fundação Lemann.
Nesta fase, os empreendedores apresentarão suas equipes e solução, esclarecendo dúvidas
da banca avaliadora.
A divulgação das equipes selecionadas será realizada até o dia 
24 de junho
, no site da
Fundação Lemann (
www.fundacaolemann.org.br
).
Dado o número esperado de candidatos, a Fundação Lemann não terá condições de
responder com 
feedbacks 
personalizados a todos os inscritos.

VII. Cancelamento do Programa
A Fundação Lemann se dá o direito de cancelar a participação de equipes selecionadas e
requisitar a devolução dos recursos concedidos nos casos de:
a. Fornecimento de informações inverídicas no formulário de inscrição;
b. Impossibilidade de participar dos encontros agendados;
c. Não cumprimento dos pontos acordados com a equipe do 
Started Lab;
d. Mudanças de plano da 
startup 
que inviabilizem os objetivos do programa;
e. Implicação jurídica ou de qualquer outra natureza envolvendo a 
startup 
ou seus
empreendedores que impossibilite o desenvolvimento de sua solução ou que possa de
alguma maneira afetar negativamente o programa ou a Fundação Lemann.

VIII. Contato

Em caso de dúvidas a respeito do programa e seu processo de seleção, os interessados
podem entrar em contato com a Fundação Lemann por meio do email
inovacao@fundacaolemann.org.br
.

IX. Confidencialidade
A Fundação Lemann se compromete a fazer uso das informações fornecidas pelas equipes
no processo seletivo única e exclusivamente para critério de seleção no 
StartEd Lab
, não
utilizando ou distribuindo tais informações para outros fins.

X. Cronograma
a. 
13 de maio de 2016 
 Prazo final para inscrições e início do processo seletivo;
b. 
24 de junho de 2016 
 Divulgação dos selecionados no site da Fundação Lemann;
c. 
14 e 15 de julho de 2016 
 Primeiro encontro presencial;
d. 
15 e 16 de agosto de 2016  
Segundo encontro presencial;
e. 
22 e 23 de setembro de 2016  
Terceiro encontro presencial;
f. 
20 e 21 de outubro de 2016  
Quarto encontro presencial;
g. 
10 e 11 de novembro de 2016  
Quinto e último encontro presencial.

