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TERMO DE COMPROMISSO – HACKLAB 21º FNESP 

Considerando que o FNESP é o maior evento do ensino superior privado da América Latina, 
realizado pelo Semesp desde 1999 para 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, 

Considerando que este ano o tema do Fnesp será a Mudança de Mindset: uma nova forma de 
pensar a educação, 

Considerando que o HackLab Fnesp é uma maratona empreendedora, onde estudantes 
universitários terão a oportunidade de desenvolver soluções inovadoras para problemas reais 
do Ensino Superior Brasileiro, 

Considerando que as soluções, desenhadas por meio da visão e experiência do jovem 
estudante e aliadas aos desafios das Instituições de Ensino Superior, serão apresentadas a 
mais de 700 gestores educacionais, durante uma sessão do 21º Fnesp – o maior Fórum de 
Educação Superior da América Latina, 

Considerando que os estudantes terão acesso a um laboratório equipado com ferramentas 
para criação e prototipação de suas ideias no evento acima mencionado, 

resolvem, celebrar o presente “Termo de Compromisso – Hacklab 21º Fnesp”, que se regerá 
pelas seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETIVO 

1.1. O objetivo do presente termo é propiciar ao PARTICIPANTE a oportunidade de 
apresentar soluções para demandas das IES, na perspectiva dos estudantes; fomentar a 
cultura empreendedora e a criatividade dos estudantes participantes; proporcionar o diálogo 
entre dirigentes de IES e estudantes, incentivar a cultura maker nas IES; ampliar conexões 
entre IES e mercado de trabalho, principalmente Startups; apontar caminhos para que as IES 
repensem seus modelos acadêmicos e administrativos. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DATAS E LOCAIS 

2.1. Início - 25 de Setembro de 2019 - Local: Sede do Semesp – Endereço: Rua Cipriano 
Barata, 2.431 – Ipiranga – São Paulo / SP, laboratório, e nos dias 26 e 27 de Setembro de 2019 
– Local: World Trade Center de São Paulo – Endereço: Av. das Nações Unidas, 12.551 – São
Paulo / SP, apresentação.
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CLÁUSULA TERCEIRA – CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

3.1. O PARTICIPANTE deverá comparecer no dia 25 de setembro de 2019 (quarta-feira), às 17 
h e 30 min, na sede do Semesp, onde os alunos selecionados serão apresentados e divididos 
em seis Startups de quatro pessoas cada e, ficarão em imersão até o dia seguinte, quando 
iniciará o evento.  

3.2. Será apresentado um panorama do ensino superior brasileiro, o problema a ser 
solucionado e o cronograma do HackLab Fnesp.  

3.3. O PARTICIPANTE deverá passar a noite no Semesp, desenvolvendo suas ideias para a 
segunda etapa do projeto, a prototipação.  

3.4. No dia 26 de setembro de 2019 (quinta-feira), às 7h00, o PARTICIPANTE será levado para 
o Espaço HackLab Fnesp, onde terão à sua disposição um laboratório totalmente equipado
para prototipar suas ideias. Ao final do dia, o PARTICIPANTE será encaminhado a um hostel de
escolha do Semesp para descansar para a grande final.

3.5. No dia 27 de setembro de 2019 (sexta-feira) será o dia da apresentação, e o 
PARTICIPANTE será encaminhado ao Espaço HackLab Fnesp, onde deverá finalizar seu projeto, 
juntamente com sua equipe e de acordo com as divisões realizadas no primeiro dia, e 
preparar um pitch para a banca de jurados e os gestores educacionais presentes no evento, 
que irão votar e escolher o projeto vencedor.  

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

CLÁUSULA QUARTA – ORIENTAÇÃO E TREINAMENTO 

4.1. O HackLab será conduzido por uma equipe de especialistas de diferentes áreas, 
chamados de mentores, que acompanharão os participantes em todo o processo de 
desenvolvimento, além de provocar questionamentos, contribuir com novas perspectivas/ 
expertise, além de compartilhar informações relevantes sobre o mercado.  

4.2. O laboratório contará, ainda, com 4 treinamentos durante o evento para que os 
participantes estejam melhor capacitados para pensar, validar e prototipar as suas ideias, 
bem como apresenta-las da forma mais atraente nas seguintes áreas: Design Thinking, 
Canvas, Cultura Maker / MVP e Storytelling / Pitch. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO SEMESP 

5.1. São obrigações do Semesp: 

• Espaço para desenvolvimento de soluções;
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• Espaço Maker equipado;
• Fornecer uma noite de hospedagem em hostel próximo ao World Trade Center;
• Fornecer uma noite de hospedagem, modelo acampamento na sede do Semesp;
• Alimentação durante o período de imersão do estudante no projeto;
• Workshops e orientações com especialistas;
• Kit de boas-vindas aos estudantes;
• Traslados: 26/09: Semesp - World Trade Center;  26/09: World Trade Center - Hostel;

27/09: Hostel - World Trade Center;
• Pagamento da premiação.

5.2. São obrigações do PARTICIPANTE: 

• Informar ao Semesp qualquer restrição alimentar, necessidade especial ou doença pré-
existente que dependa de cuidados especiais;

• Assumir todas as despesas necessárias à sua participação no tocante ao transporte de
ida à sede do Semesp e retorno do evento (passagens terrestres/aéreas, táxis ou
qualquer outro);

• Comparecer nos horários, datas e locais designados para as atividades e evento;
• Observar e atender ao regulamento do evento;
• Agir de forma respeitosa, educada e cordial com o próximo;
• Vestir-se em traje adequado ao evento, sendo vedado o uso de boné,

bermuda/shorts/minissaia, camiseta/blusa decotada, e à entrada sem camisa;
• Respeitar o silêncio, quando requisitado ou o previsto em lei municipal e a ordem;
• Respeitar as normas do local do evento e demais em que eventualmente se dirigir em

razão do presente instrumento;
• Responder cível e criminalmente pelos danos ocasionados ao Semesp ou terceiro

durante todo o evento, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
• Indicar o nome dos pais ou responsáveis, com os respectivos endereços, números de

telefone e endereços eletrônicos para eventual contato, se necessário;
• Abster-se de portar ou consumir substâncias entorpecentes ou ilícitas, bem como de

praticar quaisquer atividades que impliquem risco à sua vida ou integridade física;
• Responsabilizar-se por todas as providências e despesas relativas às atividades

extraordinárias que pretender desenvolver antes, durante ou após o período de
evento, tais como passeios turísticos, atividades de lazer ou plano de estudos diverso
daquele desenvolvido pelo Semesp;

• Cumprir fielmente todas as obrigações firmadas no presente Termo de Compromisso
durante a vigência do programa. Estando ciente de que o não cumprimento das
obrigações constantes do Termo de Compromisso sujeitará o PARTICIPANTE a
desclassificação e o impedimento de participar do restante do programa;
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• Permitir o uso da voz, imagem o uso de sua imagem (foto e vídeo), voz, nome,
currículo e o conteúdo da apresentação feita no 21º FNESP - Fórum Nacional do
Ensino Superior Privado - para divulgação.

CLÁUSULA SEXTA - REGRAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

6.1. A escolha da equipe vencedora se dará por meio de votação, da seguinte forma: 

• Público do Fnesp: O público do evento poderá votar na proposta que julgar mais adequada.
A votação será realizada por meio do aplicativo do evento. Ao final da votação, a
porcentagem de votos recebida por cada equipe será transformada em pontos arredondados
(ex. Equipe A: 31,4% = 31 pontos; Equipe B: 12,8% = 13 pontos).

• Banca Avaliadora: A banca avaliadora será composta por três membros do GT de Inovação
do Semesp que não são associados a nenhuma IES. Cada membro da banca selecionará uma
equipe vencedora, que receberá 10 pontos.

• Ao final da votação, os pontos do público e da banca serão somados e será anunciada a
equipe vencedora. Em caso de empate, a equipe com maior voto do público ganha.

6.2. A banca avaliadora votará seguindo os seguintes critérios de avaliação: 

• Quão inovadora é a ideia;

• Se a ideia soluciona o problema proposto;

• A viabilidade da ideia;

• A forma como a ideia foi exposta;

CLÁUSULA SÉTIMA - PRÊMIO 

7.1. O resultado será divulgado no dia 27/09/18 após apresentação da palestra final prevista 
no cronograma do 21º FNESP. 

7.2. A Startup vencedora receberá R$8.000,00 (oito mil reais), a serem divididos de forma 
igual entre os seus membros.  

7.3. O prêmio será fornecido pela Lyceum Educacional – Techne, mediante depósito bancário 
em conta a ser informada pelo PARTICIPANTE (no ato da premiação) até 10 dias depois do 
evento. 
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7.3.1. Não será efetuado depósito em contas de terceiros, ainda que em contas de 
ascendente ou descendente, etc., devendo o PARTICIPANTE possuir conta corrente ou 
poupança. 

7.4. A ausência de informação dos dados bancários para depósito no prazo de até 5 dias a 
contar da divulgação do resultado no evento sujeitará a caducidade do prêmio, não podendo 
o PARTICIPANTE reclamar nada a respeito.

7.5 A Startup vencedora ganhará uma aceleração por 3 (três) meses na Future Education 
Aceleradora de Startups LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 30.147.353/0001-80, domiciliada na 
Av. Paulista, 171 - Bela Vista, primeira aceleradora de startups de educação do Brasil. 

7.6. Presume-se que o PARTICIPANTE não possua qualquer embaraço fiscal, legal ou outro 
que os(as) impeçam de receber e/ou usufruir do prêmio distribuído. 

CLÁUSULA OITAVA – DESCLASSIFICAÇÃO E PERDA DO PRÊMIO 

8.1. Será desclassificado o PARTICIPANTE que descumprir com quaisquer das obrigações 
assumidas neste termo e /ou regulamento, estando ciente que não poderá participar das 
demais etapas do programa, renunciando a qualquer contribuição que tenha realizado com 
os demais do grupo, incluindo a propriedade intelectual; 

8.2. Não terá direito ao prêmio o PARTICIPANTE que descumprir as obrigações previstas no 
presente termo e/ou regulamento, o que pratique qualquer conduta considerada ilícita ou 
antiética ou que prejudique os demais participantes. 

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. A autorização para uso da imagem prevista no item 5.2. da Cláusula Quinta é concedida a 
título gratuito, abrangendo o uso da imagem e do conteúdo acima mencionados, antes e 
depois do evento, em todo o território nacional e no exterior, das seguintes formas: outdoor; 
folhetos em geral (encartes, mala-direta, catálogo, etc.); folder de apresentação; anúncios em 
revistas, jornais e websites; cartazes; e materiais de divulgação na mídia eletrônica (vídeos, 
televisão e rádio, entre outros); artigo sobre o tema do painel no citado evento, publicado em 
livro pelo Semesp, através de editora terceirizada, com menção do nome na capa da obra, 
juntamente com os nomes dos demais participantes. 

9.1.1. A autorização abrange, ainda, uso das imagens e do conteúdo acima 
mencionados, antes e depois do evento, em todo território nacional e no exterior, por 
qualquer meio de imprensa, e no tocante a palestra realizada exclusivamente para promoção 
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e divulgação do evento. Compromete-se a responder perguntas enviadas por jornalistas 
interessados em escrever matérias ou artigos sobre o evento. 

9.2. Todas as notificações, consentimentos, solicitações, instruções, incluindo mudanças de 
endereço, aprovações e outras comunicações, devem ser enviadas por escrito, em 
conformidade com todo o disposto neste presente instrumento, devidamente assinado pelas 
partes, e devem ser considerados enviados: (a) no mesmo dia, quando entregue 
pessoalmente ao representante da parte, (b) um dia após ser enviado por e-mail com 
confirmação telefônica do recebimento, ou (c) um dia após ser enviado por serviço de courier 
que mantenha registro do recebimento.  

9.3. As partes declaram que tiveram prévio conhecimento de todas as cláusulas e condições 
deste Acordo, concordando expressamente com todos os seus termos. 

9.4. Eventuais inclusões de outras cláusulas, exclusões ou alterações das já existentes, serão 
consignadas em aditivo devidamente assinado pelas partes, que passará a fazer parte 
integrante deste termo. 

9.5. Atrasos ao comparecimento do evento ou laboratório sujeitará o PARTICIPANTE a 
penalidade prevista na cláusula oitava, e eventual impedimento de participação nos demais 
dias. 

9.6. Saídas durante ou após o evento, que não façam parte do programa é de inteira 
responsabilidade do PARTICIPANTE, tanto em relação à possibilidade de desclassificação, 
quanto a eventuais danos pessoais e ou a terceiros.  

CLÁUSULA DÉCIMA - VIGÊNCIA 

O presente contrato tem duração até a data do evento prevista na Cláusula Segunda, sem 
prejuízo do cumprimento integral das obrigações, ora assumidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO 

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente termo, as partes elegem o foro da 
comarca de São Paulo.  
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No mais, aceitam as condições aqui pactuadas, com elas concordam e confirmam ter 
conhecimento e ter recebido do Semesp todas as informações e orientações adequadas a 
viabilizar sua participação na Maratona Empreendedora – Hacklab 21º FNESP. 

Firmam o presente Termo de Compromisso, em duas vias de igual teor e forma, na presença 
das testemunhas abaixo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais. 

São Paulo, 25 de setembro de 2019 

NOME:____________________________________________ 

ASSINATURA:____________________________________________ 

____________________________________________ 

Sindicato Ent Mante Estab Ensino Superior Est São Paulo 

Testemunhas: 

1. _________________________________________

Nome:     

CPF:  

2. __________________________________________

Nome:     

CPF:  
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