
REGULAMENTO
2021

4º



ÍNDICE

1. O QUE É?  ............................................................................................3

2. ENTENDENDO O FUTURO DO ENSINO SUPERIOR  .........................3

3. O FNESP – FÓRUM INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  ....................3

4. QUANDO E ONDE? .............................................................................3

5. COMO FUNCIONA?  ...........................................................................4

6. PROCESSO DE SELEÇÃO  ...................................................................4

6.1 Taxas e Valores  .......................................................................................4

6.2 Quem pode participar? ........................................................................4

6.3 Como se inscrever?  ...............................................................................5

6.4 O vídeo  ....................................................................................................5

7. PRÉ-SELEÇÃO  ....................................................................................6

8. DATAS IMPORTANTES  ......................................................................6

9. O QUE ESTÁ INCLUSO NO PROGRAMA   ..........................................6

10. REGRAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  ............................................6

11.PRÊMIO  ..............................................................................................6



1. O QUE É? 

O HackLab Fnesp é uma maratona empreendedora em que estudantes universitários têm a 
oportunidade de desenvolver soluções inovadoras para problemas reais do Ensino Superior 
Brasileiro. As soluções desenhadas por meio da visão e experiência do jovem estudante, alinha-
das aos desafios das Instituições de Ensino Superior, serão apresentadas a mais de 1500 gestores 
educacionais, durante a sessão final do 23º Fnesp – o maior Fórum de Educação Superior da 
América Latina. 

2. ENTENDENDO O FUTURO DO ENSINO
SUPERIOR 

São objetivos do HackLab Fnesp: 

• Apresentar soluções para demandas das IES, na perspectiva dos estudantes e do tema 
geral do Fnesp: 
• Desenvolver nos alunos, professores e gestores a cultura de inovação aberta para a reso-
lução de desafios estratégicos, operacionais, acadêmicos e de aprendizagem das IES; 
• Capacitar os alunos através do desenvolvimento de competências e habilidades em 
empreendedorismo educacional, para resolução de problemas reais relacionados à aprendi-
zagem no ensino superior; 
• Proporcionar o diálogo entre dirigentes de IES e estudantes; 
• Ampliar conexões entre IES e mercado de trabalho, principalmente startups; 
• Apontar caminhos para que as IES repensem seus modelos acadêmicos e administrati-
vos. 

3. O FNESP – FÓRUM INTERNACIONAL DE 
EDUCAÇÃO 

O Fnesp é o maior fórum do ensino superior privado da América Latina. Realizado pelo Semesp 
desde 1999, o fórum se propõe a discutir os desafios e o empreendedorismo das instituições 
educacionais particulares, como modelos de inclusão e de participação do setor no contexto 
econômico nacional ao garantir o acesso dos jovens à educação superior. 

Este ano, o tema do Fnesp será “Educação Superior além da crise: Por que as IES não vão desapa-
recer”.  Saiba mais em http://www.semesp.org.br/fnesp/ 

4. QUANDO E ONDE?

De 27 a 29 de Outubro de 2021 
Online - Plataforma Zoom 



5. COMO FUNCIONA? 

O HackLab Fnesp terá início no dia 27 de outubro de 2021 (quarta-feira), às 8h30. Os alunos sele-
cionados serão apresentados e divididos em seis startups de quatro pessoas cada. Será apresen-
tado um panorama do ensino superior brasileiro, o desafio a ser solucionado e o cronograma do 
HackLab Fnesp. Os estudantes deverão passar o primeiro dia desenvolvendo suas ideias para a 
segunda etapa do projeto, a prototipação. 

O dia 29 de outubro de 2021 (sexta-feira) será o dia da apresentação. Os estudantes apresenta-
rão as suas ideias em forma de pitch para a banca de jurados e os gestores educacionais presen-
tes no evento, que irão votar e escolher o projeto vencedor. 

Durante todo o período de imersão, as equipes receberão treinamentos nas mais diversas áreas, 
que irão colaborar com o desenvolvimento de seu projeto. 

Mentores 
A realização do HackLab será conduzida por uma equipe de especialistas de diferentes áreas, 
chamados de mentores. O objetivo do mentor é acompanhar os alunos em todo o processo 
de desenvolvimento, provocar questionamentos, contribuir com novas perspectivas/expertise, 
além de compartilhar informações relevantes sobre o mercado. 

Os mentores serão das seguintes áreas: 
• Especialista em Design / Marketing; 
• Especialista em Gestão / Empreendedorismo; 
• Especialista Educação / Aprendizagem; 
• Especialista em Tecnologias / Programação; 

Treinamentos 
Teremos 4 treinamentos durante o evento para que os estudantes estejam melhor capacitados 
para pensar, validar e prototipar as suas ideias, bem como apresentá-las da forma mais atraente. 

As áreas dos treinamentos são as seguintes: 
• Design Thinking Prototipação 
• MVP Storytelling / Pitch 
• Gestão de Produtos - Educação 

6. PROCESSO DE SELEÇÃO 

6.1 Taxas e Valores 

A inscrição para participar do processo de seleção é gratuita. 

6.2 Quem pode participar? 

Poderão participar do processo de seleção do HackLab Fnesp alunos brasileiros ou estrangeiros, 
com matrícula vigente em 2021 em cursos de graduação de Instituições de Ensino Superior 
Privadas ou Públicas brasileiras. 

A inscrição é individual e vinculada ao CPF do estudante; cada aluno só poderá se cadastrar uma 
única vez.



6.3 Como se inscrever? 

A inscrição deverá ser realizada da seguinte forma:

Passo 1: O aluno deverá gravar um vídeo de até 1 minuto respondendo as duas questões abaixo:

1. ” O ensino superior precisa ter impacto social e ser relevante para a sociedade. 
Como uma instituição de ensino superior pode colaborar para resolver questões huma-
nitárias, ambientais e sociais (como a igualdade de gênero, crises econômicas, diversi-
dade, mudanças climáticas, etc)?”

2. “Quais as suas melhores habilidades, capacidades e comportamentos?” 

 Passo 2: O vídeo deverá ser publicado no youtube, reels do instagram ou tiktok com a #Hacklab-
Fnesp2021. 

ATENÇÃO: (leia as informações sobre detalhes específicos do vídeo no item 6.4 deste regulamen-
to)

Passo 3: Cada candidato deverá preencher a ficha de inscrição no site do Fnesp (https://www.
semesp.org.br/fnesp/hacklab/) e enviar o link do vídeo publicado em sua rede social. 

IMPORTANTE: Leia com atenção os termos e condições do programa no ato da inscrição. 

6.4 O vídeo 

Cada estudante deverá fazer um vídeo de até 1 minuto respondendo duas perguntas:

1. ” O ensino superior precisa ter impacto social e ser relevante para a sociedade. 
Como uma instituição de ensino superior pode colaborar para resolver questões huma-
nitárias, ambientais e sociais (como a igualdade de gênero, crises econômicas, diversi-
dade, mudanças climáticas, etc)?”

2. “Quais as suas melhores habilidades, capacidades e comportamentos?” 

Os vídeos serão avaliados levando em consideração a criatividade do candidato, a complexidade 
e coesão de suas ideias, a desenvoltura do participante, e quão bem o candidato responde às 
questões, saindo do óbvio e embasando suas posições. 

O vídeo deverá ser publicado no youtube, reels do instagram ou tiktok, com a #Hacklab-
Fnesp2021 e o link deverá constar na ficha de inscrição.

O candidato poderá postar o vídeo em seu perfil de rede social (youtube, reels do instagram ou 
tiktok) pessoal ou no perfil de sua Instituição de Ensino Superior. A conta de Instagram ou Tiktok 
onde será postado o vídeo deverá estar aberta, ou seja, o perfil deverá ser público para que os 
organizadores possam visualizar o vídeo publicado. Já no youtube, o vídeo poderá ser publicado 
em formato público ou não listado. 

O vídeo deverá ser publicado com as hashtags #HacklabFnesp2021 e #Semesp. Para vídeos publi-
cados no Instagram, será necessário também marcar o perfil @semespoficial.



7. PRÉ-SELEÇÃO 

Ao final do período de inscrições, a comissão avaliadora pré-selecionará 32 alunos titulares e 10 
alunos para a lista de espera. 
Os 32 primeiros pré-selecionados serão comunicados por e-mail até o dia 13 de outubro de 2021 
e deverão providenciar a documentação necessária até o dia 20 de outubro de 2021. 
O aluno titular que não enviar a documentação até a data estipulada ou não cumprir os requisitos 
do programa será automaticamente desclassificado. 
Ocorrendo a desclassificação de um aluno titular, o primeiro aluno da lista de espera será convo-
cado e deverá providenciar a documentação necessária em até cinco dias úteis. Documentação 
obrigatória para os alunos titulares pré-selecionados: 

• Declaração de matrícula emitida, datada e assinada pela Instituição de Ensino Superior – 
IES. Deve constar na declaração o nome do aluno, o curso de graduação no qual o estudante 
esteja matriculado e o período do curso, comprovando que sua matrícula está vigente para o 
período de 2021; 
• Cópia digitalizada do RG; 
• Cópia digitalizada do CPF; 
• Foto de Perfil com, no mínimo, 200 Kb. 

8. DATAS IMPORTANTES: 

• Período de inscrições: de 24 de setembro a 15 outubro de 2021; 
• Divulgação dos Participantes pré-selecionados: 18 de outubro de 2021; 
• Data limite para os participantes pré-selecionados enviarem a documentação necessária: 
21 de outubro de 2021; 
• Período do HackLab Fnesp: 27 a 29 de outubro de 2021. 

9. O QUE ESTÁ INCLUSO NO PROGRAMA: 

• Plataforma zoom para interação entre os participantes e desenvolvimento de soluções; 
• Workshops e orientações com especialistas; 

10. REGRAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A escolha da equipe vencedora se dará por meio de votação do público participante do evento 
23º Fnesp, após o pitch de apresentação da solução de cada grupo. A votação será da seguinte 
forma: 

O público do evento (23º Fnesp) poderá votar na proposta que julgar mais adequada. A votação 
será realizada por meio da plataforma online do evento. 

A equipe mais votada será a vencedora.

11. PRÊMIO 

Após o resultado da votação, a equipe vencedora receberá um prêmio em dinheiro, no valor de 
R$8.000,00 (oito mil reais), que serão divididos igualmente entre os membros da equipe.
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