
 
 

O Núcleo de Inovação do Colégio Loyola, iLO, torna públicas as inscrições para o Programa de 

Empreendedorismo Socioambiental. 

O processo de inscrição dos projetos será realizado de acordo com o cronograma e as orientações seguintes: 

ART. 1 – DAS VAGAS 

1.1 Haverá o acolhimento de 8 (oito) projetos. 

ART. 2 – DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

2.1 O processo será dividido em duas etapas: 

1ª etapa – Será aplicado um formulário on-line para todos os interessados, o qual cumprirá a função de 

realizar um primeiro filtro acerca da compatibilidade do projeto com o perfil do aluno. 

2ª etapa – Os alunos selecionados (cerca de 25) realizarão um pitch, no qual deverão apresentar seu projeto 

e a si mesmos. A banca será composta por representantes do Colégio e da Fundação Dom Cabral. 

2.2 Serão considerados como critérios para escolha: 

 caráter social do projeto apresentado; 

 envolvimento com os projetos já em curso no Colégio; 

 proatividade; 

 demonstração de interesse em aprender e aplicar conhecimento; 

 demonstração de interesse em gerar valor para si e para os outros; 

 capacidade de trabalhar em equipe; 

 disponibilidade de assumir os compromissos explicitados no Art. 4; 

 viabilidade do projeto (recursos, pessoas e tempo de realização); 

 originalidade da proposta; 

 impacto pretendido pelo projeto; 

 públicos que o projeto pretende beneficiar. 

ART. 3 – DAS INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições serão feitas por meio de um formulário, em um link que será disponibilizado junto com este 

documento. 

3.2 Ocorrerão entre 27 de junho e 04 de julho de 2018. 

ART. 4 – DOS COMPROMISSOS 

4.1 Comparecer às reuniões, que serão marcadas pelo coordenador, de acordo com a agenda dos mentores 

ou equipe externa envolvida. 

4.2 O desenvolvimento das atividades propostas pode e demandará tempo além das reuniões ordinárias. 

Decidindo pela participação, o aluno se compromete a dedicar o tempo necessário ao projeto. 


