
FAQ Favela Inova Niterói
Perguntas e respostas sobre o Edital Favela Inova Niterói

Qual é a diferença entre as modalidades Germinação e Incubação?

A modalidade Germinação tem por objetivo desenvolver e validar ideias em estados
iniciais. Tem como intuito te ajudar e apoiar a dar os primeiros passos na sua ideia
empreendedora.

A modalidade Incubação é voltada para quem já possui um produto, (site, aplicativo,
página nas redes sociais) e precisa validar o modelo de negócio para escalar a sua
operação

O que são startups?
Entende-se por startups: pessoas que buscam resolver problemas de forma inovadora,
fazendo ou não uso da tecnologia.

O que são meetups?
São encontros informais com objetivo de promover a conexão entre os participantes do
programa e a interação destes com a rede de mentores do Pólen, além de serem momentos
de troca e aprendizado.

O que são workshops?
São cursos de curta duração, em formato de oficina, com o objetivo de abordar os principais
estágios da criação de um novo negócio, trazendo temáticas e atualidades relevantes para
os jovens empreendedores que estão iniciando os seus novos negócios e projetos.

O que é AWS da Amazon?
Amazon Web Services, também conhecido como AWS, é uma plataforma de serviços de
computação em nuvem, oferecida pela Amazon.com. Cada equipe, após cumprir as etapas
previstas no edital, irá ganhar U$5.000,00 (cinco mil dólares) em créditos, válidos por até 2
anos, sendo vinculado pelo Pólen.

O que é Soft Skill?
Quando usamos essa expressão queremos nos referir às habilidades que envolvem as
relações existentes entre os indivíduos, bem como as suas interações. Alguns exemplos
são: resiliência, empatia, colaboração e comunicação. No Favela Inova daremos a
oportunidade dos grupos desenvolverem tais habilidades com apoio especializado.

O que é Business Support?
De maneira geral, é um suporte à implementação de um negócio, através do apoio de seu
gerenciamento. Ou seja, um grupo de pessoas especializadas ajudando a sua equipe a
desenvolver e gerenciar da melhor forma o seu projeto!

O que são os entregáveis?



São os resultados e/ou os produtos a serem estipulados pelo Pólen junto de seus mentores,
pactuando prazos e formatos diretamente com você e a sua equipe.

Por que devo expor em meus canais de comunicação que sou germinado ou
incubado pelo Pólen da UNISUAM?
Divulgar que você faz parte do Favela Inova é uma forma de contrapartida ao auxílio dado
aos contemplados pelo Edital do Pólen da UNISUAM. Além de ser super bacana você
contar para os seus amigos que está desenvolvendo a sua ideia ou ampliando o seu
projeto.

Por que desistentes de quaisquer programas realizados pelo Pólen em edições
anteriores não poderão participar deste Edital?
Uma vez que esses participantes já tiveram a oportunidade de participar de um programa
do Pólen, acreditamos que seja justo darmos a chance de novas equipes terem a mesma
oportunidade.

Tenho uma ideia inovadora, mas estou sozinho com ela. Posso participar?
Não. O grupo precisa ter, no mínimo, 2 pessoas, mas lembre-se que não precisa ser um
grupo constituído há tempos.

O que é o Pré-Demoday?
Neste momento anterior ao Demoday, os projetos serão analisados e avaliados pela banca
interna para, posteriormente, caso sejam aprovados, terem a oportunidade de apresentar as
suas startups para uma banca de jurados convidados pela coordenação do Pólen.

O que é Demoday?
É um evento em que são realizadas curtas apresentações das equipes aprovadas pela
banca do Pré-DemoDay para jurados e possíveis investidores.

O Edital é só para startups?
Não. Também podem se inscrever ideias em estado inicial, na categoria “germinação”.

O que é o compromisso de give back?
É um termo que garante que as empresas germinadas e incubadas pelo Pólen assumam o
compromisso de retorno não-oneroso com o ecossistema empreendedor do Pólen, da
UNISUAM. Assim, após a conclusão deste projeto, os participantes serão responsáveis por
apoiar outros projetos, startups, ideias e eventos com as suas experiências
empreendedoras, fortalecendo a cultura colaborativa.


