5ª Olimpíada de Empreendedorismo
Universitário da UFG
O que é a Olimpíada ?

Quem pode participar?

A 5ª OEU é uma competição para ajudar você,
universitário, a desenvolver habilidades
empreendedoras e tirar aquela sua ideia
inovadora do papel.

Estudantes regularmente matriculados em
cursos presenciais de graduação ou pósgraduação (stricto-sensu ou lato-sensu) de
Instituição de Ensino Superior do Estado de
Goiás.

Na Olimpíada há dois tipos de categorias:
Negócios – ideias de negócio, com potencial de
crescimento, preferencialmente com caráter de
alta tecnologia;
Social – projetos de cunho social, como moradia,
meio ambiente, saúde, educação, segurança,
entre outros. As ações propostas não devem ter
fins lucrativos.

Como é a inscrição?
Monte uma equipe de 2 a 5 integrantes que sejam
alunos efetivos de Graduação, ou Pós Graduação,
de qualquer Instituição de Ensino Superior do
Estado de Goiás . Os integrantes podem ser de
Instituições diferentes.
A inscrição deverá ser feita por meio de formulário
eletrônico disponível no endereço
https://oeu.cei. ufg.br até o dia 09 setembro.
Na inscrição:
- O grupo precisa preencher o formulário da
categoria escolhida.
- Enviar o link de um vídeo de até 2 minutos com
apresentação da equipe e da ideia de negócio, ou
ação social, que será avaliado na Etapa 1.
- Enviar comprovante de matrícula atualizado de
cada membro da equipe.
Mas atenção! É preciso que sua ideia não
tenha sido campeã nas edições anteriores da
OEU e não esteja em processo de incubação.

Quer participar da 5ª OEU, mas não tem
uma equipe?
No dia 1 de setembro acontecerá o Meetup, um evento
com o objetivo de facilitar o encontro de estudantes que
querem participar da 5ª OEU, mas ainda não tem uma
equipe ou ideia.
Inscrições no link: https://ev.congressy.com/meetup/

Premiação
Negócios

Social

1º Lugar

1º Lugar

▪ R$5.000,00 para a equipe vencedora;
▪ Certificado de Equipe Vencedora;
▪ Troféu e medalhas de 1º lugar;
▪ Vaga sem custo na pré-incubação do CEI.

▪ R$5.000,00 para a equipe vencedora;
▪ Certificado de Equipe Vencedora;
▪ Troféu e medalhas de 1º lugar;

2º Lugar

2º Lugar

▪ R$3.000,00;
▪ Certificado com classificação;
▪ Medalhas de 2 º lugar.

▪ R$3.000,00;
▪ Certificado com classificação;
▪ Medalhas de 2 º lugar.

3º Lugar

3º Lugar

▪ R$2.000,00;
▪ Certificado com classificação;
▪ Medalhas de 3 º lugar.

▪ R$2.000,00;
▪ Certificado com classificação;
▪ Medalhas de 3 º lugar.

Cronograma
20/08 a 09/09

Divulgação do Edital

01/09

Meetup

23/08 a 09/09

Período de inscrição

11 a 12/09/18

Etapa 1 - Seleção das equipes

13/09

Resultado Preliminar Etapa 1 - Seleção das equipes

15/09

Resultado Final Etapa 1

21 e 22/09

Etapa 2 - Bootcamp

23/09 a 03/10

Período para execução da ação social / Aprimoramento da ideia de negócio

04/10

Entrega de relatório final

11/10

Etapa 3 - Avaliação dos relatórios e seleção para etapa final

05 a 10/10

Resultado preliminar dos aprovados nas duas categorias para Etapa 4

15/10

Resultado final dos aprovados nas duas categorias para Etapa 4

17/10

Etapa 4 - Banca final e premiação

5ª Olimpíada de Empreendedorismo
Universitário da UFG
Inscrições e resultados:
www.oeu.cei.ufg.br

Realização:

Apoio:

