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1. O QUE É? 

O HackLab Fnesp é uma maratona empreendedora em que estudantes universitários têm a opor-
tunidade de desenvolver soluções inovadoras para problemas reais do Ensino Superior Brasileiro. 
As soluções desenhadas por meio da visão e experiência do jovem estudante e aliadas aos desa-
fios das Instituições de Ensino Superior, serão apresentadas a mais de 1000 gestores educacionais 
durante a sessão final do 24º 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 resolu-
ção de desafios estratégicos, operacionais, acadêmicos e de aprendizagem das IES; 
• Capacitar os alunos por meio do desenvolvimento de competências e habilidades em 
empreendedorismo educacional, para resolução de problemas reais relacionados à aprendiza-
gem 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 administrativos. 

3. O FNESP – FÓRUM NACIONAL DO ENSINO 
SUPERIOR PRIVADO

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

Este ano, o tema do Fnesp será “É sobre o estudante, sim! Mais do que oferta de conteúdo, é sobre 
uma experiência memorável”. Saiba mais em http://www.semesp.org.br/fnesp/ 

4. QUANDO E ONDE?

Data: 28 de setembro de 2022
Formato: presencial
Local: Sede do Semesp
Endereço: Rua Cipriano Barata, 2.431 – Ipiranga – São Paulo / SP

Data: 29 e 30 de setembro de 2022
Formato: presencial
Local: World Trade Center São Paulo – 24º Fnesp
Endereço: Av. das Nações Unidas, 12.551 – São Paulo / SP
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5. COMO FUNCIONA? 

O HackLab Fnesp terá início no dia 28 de setembro (quarta-feira), às 18h30, na sede do Semesp. 
Os alunos selecionados serão apresentados e divididos em seis grupos de cinco pessoas cada. 
Será apresentado um panorama do ensino superior brasileiro, o desafio a ser solucionado e o 
cronograma do HackLab Fnesp. Os estudantes passarão toda a noite, juntamente com mentores 
do Hacklab Semesp, desenvolvendo suas ideias. No dia seguinte (29 de setembro, quinta-feira), 
pela manhã, os alunos serão levados para o WTC Events Center, local onde ocorrerá o 24º Fnesp, 
por transporte concedido pelo Hacklab Semesp. Durante todo o dia, os alunos darão conti-
nuidade ao desenvolvimento de suas ideias, juntamente com os mentores destacados para 
acompanhar os grupos. Ao final do dia, serão levados ao hostel onde estarão hospedados para 
descansar.

No dia 30 de outubro de 2022 (sexta-feira), os estudantes finalizarão seus projetos e apresenta-
ções no período da manhã e, ao final do evento, apresentarão os seus modelos de negócios em 
forma de pitch para a banca de jurados e os gestores educacionais presentes no evento.

Durante todo o período de imersão, as equipes receberão treinamentos nas mais diversas áreas, 
colaborando para o desenvolvimento do modelo de negócios que será apresentado. 

Mentores 
A realização do HackLab Fnesp será conduzida por uma equipe de especialistas de diferentes 
áreas, chamados de mentores. O objetivo do mentor é acompanhar os alunos em todo o pro-
cesso de desenvolvimento, provocar questionamentos, contribuir com novas perspectivas/ex-
pertise, 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 treinamentos durante o evento para que os estudantes estejam melhor capacitados 
para pensar, validar e apresentar as suas ideias da forma mais atraente possível. As áreas são as 
seguintes:  

As áreas dos treinamentos são as seguintes: 
• Identificação e validação de Oportunidades;
• Design Thinking; 
• Validação de solução;
• Modelagem de negócios;
• Pitch
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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 2022 em cursos de graduação de Instituições de Ensino Superior Priva-
das ou Públicas brasileiras; 

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 à pergunta abaixo:

• Qual foi a experiência que mais gerou aprendizagem para você na sua jornada com 
o ensino superior?

Passo 2:  O vídeo deverá ser publicado em qualquer ferramenta de compartilhamento (YouTube, 
Dropbox, Google Drive, etc.) e ter o link compartilhado na ficha de inscrição. 

A ficha de inscrição está disponível no site https://www.fnesp.com.br/hacklab/

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.
fnesp.com.br/hacklab/) e enviar o link do vídeo publicado. 

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, de forma criativa, a pergun-
ta abaixo:

• Qual foi a experiência que mais gerou aprendizagem para você na sua jornada com 
o ensino superior?

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 em qualquer ferramenta de compartilhamento (YouTube, Dropbox, 
Google Drive, etc.) e o link deverá constar na ficha de inscrição. 

Caso o vídeo seja também publicado em redes sociais, orienta-se que sejam utilizadas as hashtags 
#HacklabFnesp2022 e #Semesp, além de também marcar o perfil @semespoficial.
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7. PRÉ-SELEÇÃO 

AAo final do período de inscrições, a comissão avaliadora pré-selecionará 30 alunos titulares e 10 
alunos para a lista de espera. 

Os 30 primeiros pré-selecionados serão comunicados por e-mail até o dia 19 de agosto de 2022 e 
deverão providenciar a documentação necessária até o dia 23 de agosto de 2022. 

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 2022; 
• Cópia digitalizada do RG; 
• Cópia digitalizada do CPF; 
• Foto de Perfil com, no mínimo, 200 Kb. 

8. DATAS IMPORTANTES: 

• Período de inscrições: de 27 de junho a 14 de agosto de 2022; 
• Divulgação dos participantes pré-selecionados: 19 de agosto de 2022; 
• Data limite para os participantes pré-selecionados enviarem a documentação necessária: 
23 de agosto de 2022; 
• Período do HackLab Fnesp: 28 a 30 de setembro de 2022. 

9. O QUE ESTÁ INCLUSO NO PROGRAMA: 

• Espaço para desenvolvimento de soluções;
• 1 noite de hospedagem em hostel próximo ao World Trade Center;
• Alimentação durante o período de imersão do estudante no projeto;
• Workshops e orientações com especialistas;
• Kit de boas-vindas aos estudantes.
• Traslados:

• 28/09: Semesp - World Trade Center;
• 29/09: World Trade Center - Hostel;
• 30/09: Hostel - World Trade Center;
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10. REGRAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As apresentações dos modelos de negócios propostos pelos grupos serão feitas para uma banca de 
jurados, com duração de 3 minutos de apresentação. Serão 3 jurados no total. 

Cada jurado receberá $10.000 HackLab COINS (nossa moeda do jogo). Esses jurados votarão como in-
vestidores-anjos nos projetos, podendo concentrar os $ 10.000 HackLab COINS apenas em uma propos-
ta de negócio, ou dividir de acordo com o que julgarem necessário entre as equipes. 

No final, a equipe que atingir o maior número de HackLab COINS será considerada a vencedora. 

No total, teremos um máximo de $30.000 HackLab COINS para serem jogados pelas banca ao longo da 
competição. Os critérios que serão avaliados pelos jurados são:

• Quão inovadora é a ideia;
• A ideia soluciona o problema proposto;
• A viabilidade da ideia;
• A forma como a ideia foi exposta;
• Potencial de escala do negócio;
• Monetização do modelo de negócio.

11. PRÊMIO 

Após o resultado da votação, as equipes vencedoras receberão:

1º lugar – um prêmio em dinheiro no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), que serão divididos igual-
mente entre os membros da equipe.

2º lugar – Um Echo Dot com assistente virtual Alexa para cada participante da equipe, e

3º lugar – Um fone de ouvido sem fio para cada participante da equipe.
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