_________________________________________________________________

REGULAMENTO DO IDEIAS LAB 2018
/// O que é?
O Ideias Lab é um laboratório de ideias para negócios sociais que tem como objetivo ajudar pessoas a
tirarem suas ideias do papel. O LAB é um projeto do IBAB Jovem aberto a todas as pessoas que desejam
impactar positivamente o mundo a partir de projetos e iniciativas sociais.

/// O que fazemos?
INSPIRAR
Encontros e reuniões de capacitação em áreas de gestão e de inovação social e refinamento dos
projetos com rede de consultores e mentores.
ACELERAR
Acelerar a transformação da ideia em negócio.
FORTALECER
Consolidar a gestão do negócio para melhorar a eficácia e eficiência dos processos e da performance do
projeto.
PROMOVER
Oferecer visibilidade comunicando e divulgando os projetos. Além de ajudar em possíveis conexões com
investidores, consultores e parceiros.

1ª fase do projeto - LABORATÓRIO
/// Quem participa?
Qualquer pessoa que tenha uma ideia para um negócio social ou que queira oferecer o seu talento
juntando-se a outras pessoas que já tenham uma ideia. Para que sua ideia siga no programa, é
necessário que o seu grupo tenha de 2 a 5 integrantes.

///Como participar?
Você deve vir aos encontros do Ideias Lab e participar de encontros com os facilitadores.

///Critérios de Aprovação da 1a fase - (Seleção para Incubadora)
A avaliação e escolha dos projetos será feita na Virada de Ideias no dia 15/6/2018 (sexta-feira a noite e
madrugada) e será dividida em fase A e fase B:
Fase A:
●
●
●
●

Preenchimento do Canvas (modelo de negócio);
Breve apresentação do Canvas de cada grupo;
Votação feita por todos os grupos participantes;
Votação feita pela banca de jurados;

Ao término serão escolhidos 5 grupos.

Fase B:
●

Apresentação mais detalhada do Canvas de cada um dos 5 grupos escolhidos na Fase A para a
banca de jurados;

Ao término serão escolhidos no máximo 3 grupos que farão parte da INCUBADORA DO IDEIAS LAB 2018
(2ª fase).

///E se eu não for aprovado para a 2ª fase?
Os grupos participantes do LABORATÓRIO que não passarem para a fase da INCUBADORA, poderão
permanecer na rede Ideias Lab Permanecendo, poderão receber por e-mail o material de cada
consultoria que os grupos incubados receberão oferecidos pelo Programa.
Alguns temas previstos para as consultorias da fase da incubadora devem ser: “Como montar uma
empresa?”; “Plano de negócios”; “Plano de Marketing”; etc.

2ª fase do projeto - INCUBADORA

///Ideias Lab | Incubadora - O que é?
É uma incubadora de negócios sociais. Incubadora é um formato que tem como objetivo a criação ou o
desenvolvimento de negócios, apoiando-os nas primeiras etapas de suas vidas.

///Quem participa?

Os grupos que tenham sido escolhidos no processo do LABORATÓRIO, com limite máximo de 3 grupos.

///Critérios para permanência na incubadora
●
●
●
●
●
●

Participar das consultorias /mentorias (previsão de 4 encontros) – 1 vezes por mês entre agosto
e novembro, podendo ser presenciais ou virtuais.
Todos os participantes do grupo devem se envolver nos encontros e nas ações do projeto;
É necessária presença mínima nos encontros: 75% dos integrantes;
Cada integrante deverá comparecer no mínimo a 6 encontros;
Os grupos devem entregar as tarefas de cada uma das etapas da mentoria conforme
cronograma que será apresentado;
Também devem alimentar documento online com as ações do projeto, tarefas concluídas e
demandas;

///Termo de Parceria
A equipe Ideias Lab celebra com alegria a parceria feita entre nós e o grupo _________________.
Esperamos que essa experiência seja aproveitada ao máximo e que sua ideia saia do papel e voe!

____________________

______________________

Ideias Lab

Líder do projeto Incubado

