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resumo

O IPT, localizado em São Paulo, principal polo industrial do país, é uma instituição centenária dedicada
ao desenvolvimento de tecnologias chaves para sustentação e desenvolvimento da economia nacional
e à difusão de novos conhecimentos tecnológicos nos principais segmentos da indústria brasileira.
Neste contexto, o SEBRAE e o Sebrae For Startups, em parceria com o IPT e a FIPT, vem por meio do
presente Edital vº1 15/08/2022 apresentar as orientações gerais da jornada DeepCamp. O objetivo
geral do Programa é apoiar o desenvolvimento tecnológico de startups Deeptech do Estado de São
Paulo, fornecendo conexão com pesquisadores, mentorias em P&DI, e networking e diagnóstico de
maturidade tecnológica.

Jornada DEEPCAMP

Imersão presencial de 4 dias em temas relevantes para o desenvolvimento tecnológico
de startups.

Para participar das jornadas do programa DeepCamp será necessário submeter inscrição no
chamamento específico e ser aprovado no processo seletivo. As startups selecionadas poderão
desfrutar de conexão com pesquisadores, mentorias em PD&I e networking e diagnóstico de
maturidade tecnológica.



O programa será integralmente subsidiado pelo SEBRAE.

Os únicos custos das startups, serão com deslocamento e hospedagem
(quando aplicável) e alimentação.

No DeepCamp, os membros das startups devem se comprometer com no
mínimo 75% de presença para recebimento do certificado de participação.
Bem como estar presente em 100% das mentorias para receber o
acompanhamento de 6 meses.

IPT, FIPT, e SEBRAE não participarão da titularidade da propriedade
intelectual gerada a partir dos Planos de Trabalho executados pelas startups
e fomentados pelas jornadas previstos neste edital, exceto quanto ao Direito
Moral dos pesquisadores, ou seja, o direito de serem citados como
desenvolvedores da Propriedade Intelectual, quando pertinente.

As partes envolvidas nos programas de mentoria e na execução dos projetos
comprometem-se a não divulgar Informações Confidenciais contidas ou
mencionadas nos eventos e nos planos de trabalho desenvolvidos
conjuntamente, devendo tal obrigação por 02 (dois) anos.

SITE DO PROGRAMA
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https://www.ipt.br/openexperience/index.php/desenvolve-hardtech/
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1. quem somos
1.1 Sobre o IPT, IPT Open e Sebrae For Startups

O IPT é um instituto vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e há
mais de cem anos colabora para o processo de desenvolvimento do País. Combinando tradição e
inovação, o IPT é reconhecido nos meios técnicos nacionais e internacionais por responder às demandas
tecnológicas da sociedade e do setor produtivo, focando seus negócios em áreas de convergência entre
suas competências e as prioridades dos setores público e privado, provendo soluções e serviços
tecnológicos que visam aumentar a competitividade das empresas e promover a qualidade de vida.
Reconhecido como um dos maiores institutos de pesquisas do Brasil, o IPT conta com laboratórios
capacitados e equipe de pesquisadores e técnicos altamente qualificados, atuando basicamente em
quatro grandes áreas: inovação, pesquisa & desenvolvimento; serviços tecnológicos; desenvolvimento &
apoio metrológico, e informação & educação em tecnologia.

Novos desafios e oportunidades se apresentam no ambiente de desenvolvimento de ciência, tecnologia
e inovação. O novo marco legal da inovação abre possibilidades para Instituições Científicas,
Tecnológicas e de Inovação (ICTs) irem muito além do atual modelo de negócios baseado em projetos
de Pesquisa, Desenvolvimento (P&D) e prestação de serviços tecnológicos especializados para o
mercado e governos.

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas está na vanguarda da implantação das oportunidades
abertas pela legislação de inovação do país, a qual permite que empresas privadas se instalem,
operem e habitem espaços de instituições e empresas públicas, que são voltados para geração
de inovação. O adensamento de ecossistemas de inovação se concretiza com diferentes agentes
coabitando o mesmo espaço e juntamente construindo e desenvolvendo ideias, tecnologias,
processos, produtos e negócios de valor para a sociedade. A visão que está direcionando as
ações do IPT atualmente é: “Desenvolver e incorporar inovação nas corporações públicas e
privadas, potencializada pelo modelo open innovation, pelo envolvimento de startups e pelo
aporte do conhecimento e da infraestrutura do IPT e de outros parceiros do ecossistema de
inovação. ” Assim, o IPT continua atendendo o mercado pelos mecanismos já existentes e abre
nova modalidade de atuação, qual seja o IPT Open.

Criar e aplicar soluções tecnológicas para aumentar a competitividade das empresas e
promover a qualidade de vida. O ser humano está no centro dos desafios do Instituto,
seja pelo impacto na sociedade, pelo aumento da qualidade de vida do cidadão, que é o
usuário final das tecnologias, produtos, processos e serviços ofertados pelo Instituto, seja
pelo respeito e atenção para o desenvolvimento dos colaboradores que contribuem com
a cadeia de valor dos negócios e missão estatutária do IPT. Esses são pontos essenciais
para direcionar as ações e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidas pelo Instituto.

MISSÃO ITP



IPT OPEN

IPT OPEN - O Programa IPT Open representa o marco zero do Centro Internacional de
Tecnologia e Inovação (CITI), projeto do Governo do Estado de São Paulo, em uma área
que concentra a maior densidade de ICTs, as melhores universidades e institutos de
pesquisa da América Latina e o setor produtivo. Esses atores encontrarão, em um mesmo
local, o capital intelectual, a infraestrutura laboratorial, os espaços físicos compartilhados,
os serviços técnicos especializados e os instrumentos para simplificar os processos para
P&D aplicada e, ainda, o fomento para mitigar os riscos inerentes ao processo de
inovação e empreendedorismo.

O Programa IPT Open Experience, tem por objetivo
promover um ambiente mais favorável à inovação para
incentivar o desenvolvimento socioeconômico do
Estado de São Paulo e do País. Essa promoção é
realizada por meio da disponibilização para empresas
de qualquer porte, à Instituições de Ciência, Tecnologia
e Inovação, entre outras instituições interessadas, do
seu espaço físico, do seu capital intelectual, da sua
infraestrutura laboratorial, dos seus equipamentos e
materiais e demais instalações.

Essa ação visa promover a interação dos atores da Ciência, Tecnologia e Inovação, em um mesmo
ambiente e por meio de instrumentos que simplifiquem os processos para desenvolvimento de P&D&I,
da capacitação de recursos humanos e da transferência de conhecimento e tecnologias, objetivando
agilizar o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços inovadores e/ou o
aprimoramento/aperfeiçoamento dos colaboradores das instituições parceiras.
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SEBRAE FOR STARTUPS

O Sebrae for Startups trabalha para apoiar e fortalecer o ecossistema de inovação,
estabelecer conexões entre startups e parceiros de negócios e impulsionar novas soluções
de ciência e tecnologia, fomentando assim ações inovadoras no Estado de São Paulo.
Desde a ideia à geração de valor, o Sebrae for startups tem soluções e conteúdo para dar
todo suporte necessário às startups de modo que continuem crescendo, ganhando
mercado e estimulando a Economia Paulista como um todo.

As iniciativas do Sebrae for Startups podem ser encontradas no site:

https://startups.sebraesp.com.br

Algumas iniciativas do SEBRAE FOR STARTUPS

INOVAÇÃO
Financiamento para iniciação científica e conexões com laboratórios de DeepTechs.

ACESSO AO MERCADO
Programas de aceleração, internacionalização e match making com grandes corporações.

ACESSO A CAPITAL
Preparando startups para captação de recursos com Venture Capital e conexões com
investidores.
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2. sobre o programa

É uma jornada para quem quer iniciar a transformação do desenvolvimento tecnológico do seu projeto
ou startup em pouco tempo.

Espera-se que durante a jornada os participantes tenham uma experiência imersiva em temas relevantes
que possam auxiliar no desenvolvimento de suas ideias e soluções. Além disso, os participantes
receberão informações de como a parceria com IPT e Sebrae pode alavancar seus negócios. Os projetos
de pesquisadores e startups participantes receberão um diagnóstico de maturidade tecnológica.

A jornada

É um programa intensivo, que exige alto
engajamento do participante durante as
atividades realizadas.

O que oferecemos?

• Networking com pesquisadores e 
empreendedores de todo Estado de São 
Paulo;
• Mentorias tecnológicas; 
• Diagnóstico de maturidade;
• Orientações de desenvolvimento 
tecnológico personalizadas para os 
desafios da startup;
• Acompanhamento durante 6 meses;
• Certificado de participação.

Resultado Esperado

Após a passagem das startups pela jornada DeepCamp, espera-se que as startups estejam aptas
para estabelecer um plano para avançar de nível de maturidade tecnológica, com orientações
claras e personalizadas para seus desafios.



A jornada será presencial com 4 (quatro) dias de duração, e contará com palestras, dinâmicas, mentorias
e networking, conforme detalhamento abaixo.

As Startups também receberão mentorias tecnológicas, e para apoio na elaboração do seu plano de
orientação.

2.1 Conteúdo da Jornada DEEPCAMP

Aquisição de conhecimento

Palestras técnicas: tem por objetivo apresentar as etapas de desenvolvimento de
tecnologia, como levá-la para o mercado, os principais desafios do desenvolvimento,
tendências tecnológicas, e temas correlatos.

Palestras de negócios: tem por objetivo apresentar os desafios e a complexidade de se
empreender com negócios de base tecnológica, além de discutir conceitos gerais de
empreendedorismo inovador, como os conceitos de validação, desenvolvimento pelo
cliente, produto mínimo viável, máquina de vendas para tecnologias e temas correlatos.

Talk show: perguntas coletadas com as startups são transformadas em debate rico e
construtivo, no qual os debatedores são mediados pelos organizadores do deepcamp (ou
por convidados). Existe um diálogo com o público entorno das questões inseridas no
evento.

Workshop sobre fomentos e investimentos para startups DeepTech: Tem o caráter de
treinamento e consiste no aprofundamento da discussão sobre temas específicos. Para isso,
apresenta casos práticos e demonstrações de aplicação. A dinâmica inclui exposição,
discussão em grupos. execução de atividades e compartilhamento dos resultados para o
grupo.

Debates: tem por objetivo apresentar e discutir casos de sucesso de empresas de base
tecnológica. Os debates terão a presença de empreendedores que irão compartilhar sua
jornada com os participantes do evento.

Casos de sucesso – Focado nas boas práticas
Casos de fracasso – Focado nos erros cometidos

Jornada DEEPCAMP

resumo
1. quem 
somos

2. sobre o 
programa

3. processo 
seletivo

4. diagnóstico de 
maturidade

glossário anexos



2.2 Mentoria Tecnológica e Plano de Orientação

Rodadas de Mentoria Tecnológica: Serão oferecidos serviços de mentoria tecnológica,
individualmente para cada startup, a fim de dirimir eventuais dúvidas gerais sobre aspectos
técnicos do desenvolvimento de uma tecnologia, tais como, formas de proteção da
propriedade intelectual, prospecção tecnológica, infraestrutura laboratorial necessária,
certificações necessárias, tempo estimado para o desenvolvimento, formas de fomento para
cada etapa do desenvolvimento e assunto correlatos.

Plano de Orientação: ao término do DeepCamp cada startup/empreendedor receberá um
Plano com objetivo de orientar as possibilidades de ações para potencializar o processo de
desenvolvimento de maturidade tecnológica e de negócio da empresa.

2.3 Diagnóstico de maturidade

Após o DeepCamp, cada startup receberá um diagnóstico inicial de Maturidade Tecnológica que será
repetido após um período de 6 meses.

2.4 Acompanhamento da startup por 6 meses

Acompanhamento: ao término do DeepCamp num período de 6 meses as Startup/empreendedores
receberão um acompanhamento remoto do plano de orientação (bimestral ou trimestral, a definir com
cada startup).

O acompanhamento de 6 meses das startups poderá ser a cada dois meses ou três meses, a
depender da necessidade prevista no plano de orientação e/ou a critério da startup.
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A descontinuidade da Startup na participação da Jornada DeepCamp pode acontecer de 2 formas:

A Startup que por algum motivo desejar descontinuar suas atividades na jornada
DeepCamp e não formalizar a decisão para a organização do evento.

A Startup que por quaisquer motivos não justificados, não participar das atividades e
entregas, propostas pela jornada, como mentorias, palestras, diagnóstico.

Essas startups ficarão impedidas de participar do programa por 12 meses.
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ETAPAS DATA

Lançamento do Edital 

Data limites para Inscrições 

Divulgação das startups selecionadas 

Assinatura do termo de adesão à Jornada DeepCamp

Evento: Imersão presencial de 4 dias

26/09 a 01/10/2022

03 a 06/10/2022

06/10/2022 a 06/04/2023

15/09/2022

15/08/2022

23/09/2022

Acompanhamento pós-DeepCamp

2.5 Descontinuidade

2.6 Cronograma da Jornada DeepCamp (2º edição)



2.7 Entregáveis do DeepCamp

Durante o período de acompanhamento, serão estabelecidos gates, um relatório parcial e um final com
objetivo de melhor orientar o desenvolvimento das startups.

No modelo abaixo é possível acompanhar a jornada dos entregáveis de uma startup que precisou atuar
desde a descoberta de potenciais clientes até a elaboração do plano preliminar de desenvolvimento
tecnológico. Para as startups que já tiverem passados por programas de aceleração de negócios ou, até
mesmo, que já tenham superado essa etapa, a jornada dos entregáveis ficará concentrada nos desafios
tecnológicos.
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3. processo seletivo

3.1 Processo seletivo DeepCamp

3.1.1 Quem pode se inscrever e critérios de elegibilidade

É um programa focado em empreendedores no começo da sua jornada ou potenciais empreendedores da
área científica (DeepTechs), mas não se limitando a esses. Ou seja, o programa é aberto a profissionais
de qualquer área e de todas as cidades do estado de São Paulo.

Aceitar o termo política e privacidade;

Indicar, pelo menos, um membro da Startup que irá participar;

As startups devem apresentar CNPJ que possuem no estado de São Paulo;

Os empreendedores sem startup formalizada devem residir em cidades do Estado de São
Paulo.

Startup com receita bruta de até R$4,8 milhões no ano-calendário anterior.

Critérios de elegibilidade

Ordem O que acontece

Fluxo operacional do processo seletivo



Ausência do detalhamento técnico do problema e da solução que a empresa deseja
oferecer ao mercado;

Startup que não atendam aos critérios de elegibilidade (anexo I, do enquadramento);

Propostas que possam conter elementos, indícios ou potenciais violações de:
propriedade intelectual, direitos humanos, direito internacional, plágio, anti
científicos ou éticos-científicos;

Startups que obtiverem nota de avaliação inferior a 5 na seleção.

3. processo seletivo

3.1.3 Critérios de desclassificação

3.2 Da assinatura do termo de participação

As startups selecionadas para a jornada DeepCamp, deverão assinar um termo de participação (ANEXO I)
que visa preservar os direitos, bem como garantir que as partes estejam cientes dos papéis e
responsabilidades dos envolvidos na jornada.

O encerramento do termo de participação ocorrerá após a
entrega, para o IPT, do relatório final e do resultado do
diagnóstico de maturidade.
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3.1.2 Critérios de avaliação

0 - 5

0 - 5

0 - 5

Aderência à jornada DeepCamp

Disponibilidade da equipe em participar da Jornada

Potencial parceria com o IPT e Sebrae

Nota máxima 15
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4. diagnóstico de maturidade
Para realizar a avaliação do nível de maturidade tecnológica (NMT) das startups é aplicado questionário
on-line específico, que deverá ser preenchido pelas startups. Este questionário permitirá avaliar a
maturidade em 6 dimensões: tecnologia, recursos humanos, gestão, processo produtivo, estratégia de
negócios e mercados.

O nível de maturidade será avaliado por meio de procedimento matemático de
tratamento das respostas apresentadas, sendo que o peso maior é atribuído à
dimensão tecnologia.

A pessoa respondente receberá em até 30 dias um relatório contendo os resultados auferidos. A
avaliação de maturidade será realizada em dois momentos, uma no início das jornadas
Deepcamp/DeepLab e a outra ao final.
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glossário
Aceleração Tecnológica: ações de apoio aos pesquisadores e startups com o objetivo de acelerar seu
crescimento e desenvolvimento do ponto de vista tecnológico;

Empresa de base tecnológica: empresa cuja atividade produtiva fundamenta-se no desenvolvimento de
novos produtos ou processos, baseada na aplicação sistemática de conhecimentos científicos e
tecnológicos e utilização de técnicas avançadas ou pioneiras.

ICT – Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação: órgão ou entidade da administração pública
direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as
leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo
social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o
desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos.

Insumos básicos de laboratórios: se referem a EPIs descartáveis, tais como: aventais, luvas, pro-pés,
toucas, máscaras etc.

Mentores Técnicos: pesquisadores do IPT, ou indicados pelo mesmo, para prestação de serviços de
mentoria e breves consultorias técnicas;

Mindset Tecnológico ou Digital: forma de trabalhar e propor novas formas de pensar o uso da
tecnologia, sempre ajudando o negócio a pensar e agir de forma conectada, aplicando as ferramentas
tecnológicas de forma inteligente.

NMT: Nível de Maturidade Tecnológica

Plano de orientação: documento destinado a orientar a execução das ações que viabilizarão o
desenvolvimento da solução tecnológica proposta. Pode contemplar as formas de captação de recursos;
aspectos da gestão de recursos humanos e da infraestrutura necessária;

Pitch: fala ou diálogo breve e objetivo que um indivíduo utiliza para discursar a respeito de um produto,
serviço ou uma organização, demonstrando seus benefícios e valores, despertando o interesse do
interlocutor;

Startups Early Stage: chamadas convencionalmente, dentro do ecossistema e em estágio inicial de
operação, de early stage, são tratadas por esse Edital como empresas ou empreendedores pessoa física
com uma ideia e/ou um protótipo – independente do seu grau de funcionalidade – mesmo que não
validados, com potencial de mercado e possibilidade de alcançar escala relevante e cujos
empreendedores apresentem racional plausível de tamanho de mercado.



glossário
Startups Deep Tech: o termo utilizado neste documento refere-se às Startups Científicas ou Startups
Deep tech, que são aquelas Startups cujo modelo de negócios é baseado na inovação de alta tecnologia
ou em avanços científicos significativos. O termo deep tech destina-se a separá-lo de seu oposto
“shallow tech. Atualmente, os setores mais impactados pelos avanços deep tech incluem: ciências
biológicas e biotecnologia, saúde, aeroespacial, energia limpa, robótica e computação.

Tech Talks: Palestras, seminários com foco em tecnologia objetivando despertar interesse por
conhecimentos novos e na disseminação de novas tecnologias.

TRL: Technology Readiness Levels (Escala de Prontidão Tecnológica) é um método que permite avaliar o
grau de maturidade de uma tecnologia. É dividido em 9 níveis para indicar a evolução nos processos de
pesquisa, desenvolvimento, validação, produção e comercialização.
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anexos
ANEXO I

Termo de adesão ao programa DeepLabs 

A empresa ou empreendedor(a) assinante adere, neste ato, por meio de seu/sua representante legal, à
jornada DeepCamp, disponibilizada pelo programa DeepLab Sebrae & IPT, e declara concordar com os
termos de participação aqui descritos.

( ) DeepCamp: Imersão presencial de 4 dias em temas relevantes para o desenvolvimento tecnológico
de startups

Representante Legal:

RG:

Cargo:

Razão Social da Startup:

CNPJ:

Endereço:



anexos

CONDIÇÕES GERAIS

Da Vigência
O Programa terá sua vigência em acordo com o previsto no edital e poderá ser prorrogado a critério do
IPT. O referido também poderá ser interrompido a critério exclusivo do IPT, mediante a comunicação aos
partícipes com, pelo menos, 5 dias de antecedência, sem que caiba qualquer indenização à Startup.

Da Contrapartida Financeira
Não há transferência de recursos financeiros entre o IPT, FIPT e Startups no âmbito deste edital.
Entretanto, eventuais serviços adicionais, poderão ser contratados pelas Startups, mediante a
apresentação de orçamento pelo IPT e formalização por meio de instrumento específico.

As partes envolvidas no programa DeepCamp comprometem-se a não divulgar Informações
Confidenciais contidas ou mencionadas nos eventos e nos planos de trabalho desenvolvidos
conjuntamente, devendo tal obrigação por 02 (dois) anos, exceto de outro prazo for expressamente
acordado entre o IPT e as Startups.
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CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Sobre as mentorias

Funcionamento das Mentorias
As mentorias tecnológicas especializadas serão realizadas individualmente, por pesquisadores do
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – IPT, para cada startup no
tempo de até 03 (três) horas de duração na jornada DeepCamp,.

Papel do Mentor no IPT
O mentor do IPT será aquele que irá orientar o(a) empreendedor(a) no desenvolvimento tecnológico,
auxiliando-o(a) no direcionamento da construção conjunta do Plano de Orientação.

Os mentores terão como principal papel dirimir eventuais dúvidas gerais sobre aspectos técnicos do
desenvolvimento de uma tecnologia, tais como: formas de proteção da propriedade intelectual,
prospecção tecnológica, infraestrutura laboratorial necessária, certificações necessárias, tempo estimado
para o desenvolvimento e assuntos correlatos.

Além desses pontos, o mentor poderá compartilhar experiências que norteiem o amadurecimento da
Startup, da perspectiva tecnológica e de negócio. Os mentores podem ainda apresentar contatos que
podem ajudar o mentoreado a desenvolver a sua tecnologia e recomendar outras fontes de
conhecimento que possam contribuir na formação e no desenvolvimento do negócio.

O IPT e o mentor, em qualquer hipótese, não se responsabilizará por quaisquer danos, diretos ou
indiretos, em decorrência do desenvolvimento da tecnologia da Startups.

Papel da Startup
A Startup terá o papel de indicar pelo menos 01 (um) membro da equipe para participar de todos os dias
e atividades do DeepCamp, incluindo os entregáveis do Diagnostico de Maturidade, o Plano de
Orientação e a participação nos acompanhamentos.
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As informações confidenciais abrangem todas as informações e dados de natureza técnica, operacional
ou de engenharia, econômica, financeira, incluindo, mas não se limitando, a informações sobre pesquisa,
desenvolvimento técnico, conteúdo dos contratos estabelecidos a partir deste edital, plano de trabalho,
produtos, resultados, dados brutos, Propriedade Intelectual, processos, relatórios, know-how, anotações,
especificações técnicas, bem como suas respectivas cópias, reproduções, reimpressões e traduções.

Excetuam-se deste Termo as informações que comprovadamente estiverem, ou que vierem a cair em
domínio público sem culpa de qualquer dos participantes, que estiverem contidas em patentes
publicadas em qualquer país, que comprovadamente estiverem de posse de qualquer dos Participantes
na época de sua revelação por outro participante, ou forem divulgadas ao público sem a interveniência
dos Partícipes.

Os Participantes comprometem-se a divulgar a todo o seu PESSOAL RELEVANTE envolvido nas
atividades de que trata o presente Edital, qualquer que seja o vínculo existente, as condições de sigilo
aqui estabelecidas, obrigando-os à observância dos termos deste Termo. Cada Participante é
integralmente responsável perante o outro, pelo cumprimento das obrigações de confidencialidade por
seu respectivo PESSOAL RELEVANTE.

As presentes Condições Gerais, para um só efeito, devem ser aderidas pelos partícipes aqui
representados na forma descrita em seus atos constitutivos e na presença das testemunhas abaixo
assinadas. Tais informações serão tratadas como “confidenciais”, e incidirão sobre elas o tratamento
previsto na Seção 7, artigo 39, itens 1, 2 e 3, do TRIPS promulgado pelo Decreto Federal n.º 1.355, de
31.12.94; no artigo 195, inciso XI, da Lei Federal n.º 9.279, de 14.05.96; e demais legislações em vigor.

As disposições de sigilo e confidencialidade constantes deste Termo não se aplicarão quando qualquer
“Informação Confidencial”, no todo ou em parte, se enquadrar em um dos seguintes casos:

(a) as Partes anuírem, por escrito, o contrário;
(b) as “Informações Confidenciais” já estavam de posse da Parte Receptora antes de recebidas
formalmente da Parte Reveladora, hipótese em que a Parte Receptora deverá comunicar sua
posse à Parte Reveladora no ato do recebimento de tais informações;
(c) as “Informações Confidenciais” tornarem-se de conhecimento público por meios não
decorrentes de ação ou omissão da Parte Receptora; e
(d) forem distribuídas a terceiros pela Parte Reveladora de forma irrestrita.
(e) as “Informações Confidenciais” tiverem sido legal e comprovadamente reveladas ou
fornecidas à Parte Receptora por terceiros.

Do sigilo e da confidencialidade   
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Do consentimento de tratamento de dados e cessão de uso de imagem e 
divulgação de marcas

Os participantes, desde já, autorizam o tratamento, utilizac ̧a ̃o e divulgac ̧a ̃o dos dados cedidos ao
programa (e resultantes de sua execuc ̧a ̃o), bem como o uso da imagem, marcas, logotipos, nomes, vozes e
outros, incluindo, mas na ̃o se limitando, a ̀s entrevistas e vídeos ao Sebrae e IPT Open Experience e outros
entes que fizerem parte da execuc ̧a ̃o dos programas previstos neste edital, para veiculac ̧a ̃o pública, sem
qualquer restric ̧a ̃o ao formato e/ou mídia, sem nenhum ônus ou obrigac ̧a ̃o, por tempo e território
indeterminado, respeitando os itens ja ́ contemplados na cláusula de Propriedade Intelectual, e tendo
com o único objetivo a divulgac ̧a ̃o dos resultados do programa.

Propriedade Intelectual

Titularidade das informações. Todas as informações, incluindo, mas não se limitando a informações
de mercado, técnicas e comerciais, de tecnologias de produtos e de processos, de patentes, de
biotecnologias, de microrganismos, de programas de computador, de procedimentos e de rotinas,
de propriedade de qualquer uma das PARTES ou de terceiros, mas sob sua responsabilidade,
desenvolvidas ou adquiridas de forma independente, que forem reveladas entre as PARTES para
subsidiar o desenvolvimento das tecnologias objeto deste CONTRATO continuarão pertencendo à
PARTE originalmente detentora. Caso haja interesse no uso das informações citadas acima para
outro propósito que não o explicitado por este CONTRATO, a PARTE interessada deverá enviar
notificação com prazo mínimo de 15 (quinze) dias de resposta, para obter a anuência prévia e
formal da PARTE detentora das mesmas, sendo que será PARTE detentora poderá, a seu exclusivo
critério, negar referida utilização, sem necessidade de justificativa

O propósito do fomento das atividades previstas no âmbito deste edital construído em parceria
entre o IPT e a Fundação de Apoio ao IPT - FIPT, é o desenvolvimento tecnológico das startups
participantes dos programas DeepCamp. A realização dos projetos se dará diretamente pelas
equipes das startups com o suporte técnico do IPT, por meio de mentorias e apoio nas atividades
laboratoriais.

Considerando a natureza das atividades, o IPT e a FIPT não irão requerer os direitos de propriedade
intelectual oriundos do resultado deste edital, uma vez que as atividades de desenvolvimento serão
executadas pelas próprias Startups, detentoras da Propriedade Intelectual, executando-se, ademais,
casos muitos específicos com expressa previsão entre os participes, a depender de cada Plano de
Trabalho.
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O IPT e a FIPT também não participarão da titularidade da propriedade intelectual gerada a partir
dos Planos de Trabalho executados pelas startups e apoiados financeiramente pelos programas
previstos neste edital, exceto quanto ao Direito Moral dos pesquisadores, ou seja, o direito de
serem citados como desenvolvedores da Propriedade Intelectual, quando pertinente. Excetua-se,
ademais, os casos específicos devidamente expressos nos respectivos Planos de Trabalho nos quais
o IPT e a Startups podem acordar a participação do IPT na Propriedade Intelectual, mediante
negociação específica.

O estabelecimento de novos formatos de parcerias (não realizadas no âmbito deste edital), devem
seguir as regras de propriedade intelectual das novas parcerias em questão, em acordo com o
instrumento jurídico celebrado entre as partes, em especial quando envolverem Contrapartida
Financeira e Econômica do IPT, bem como a de outros agentes de fomento.

As questões relativas à Propriedade Intelectual serão regidas pela legislação vigente no país,
dentre elas, a Lei de inovação nº 10.973 de 02 de dezembro de 2004, a Lei de Propriedade
Industrial nº 9.279 de 14 de maio de 1996 e a Lei de Programa de Computador nº 9.609 de 19 de
fevereiro de 1998, e suas respectivas alterações, assim como as políticas e normativas sobre
propriedade intelectual das ICTs e empresas envolvidas na execução dos Planos de Trabalho e das
pesquisas dos quais eles se originaram, ouvindo-se o Núcleo e Inovação Tecnológica do IPT – NIT.

Conformidade, Política de Ética e Integridade 

A Startup deverá cumprir e compartilhar os princípios e valores que dizem respeito aos direitos e
deveres individuais e coletivos previstos no Código de Conduta e Integridade do IPT, cuja íntegra
encontra-se no site do IPT (www.ipt.br), disseminando-o aos seus colaboradores, subcontratados e
terceiros envolvidos na execução do Plano de Trabalho.

Conformidade com o marco legal anticorrupção. O IPT, a FIPT e a Startups declaram ter ciência dos
deveres de conduzir os seus negócios de maneira legal, ética e transparente, conforme os requisitos das
normas anticorrupção, incluindo, mas não se limitando à Lei federal nº 12.846/2013, e de estender a
todos os seus dirigentes, empregados, contratados e colaboradores, assim como a terceiros que as
representem, a obrigação de cumprir estas diretrizes.

resumo
1. quem 
somos

2. sobre o 
programa

3. processo 
seletivo

4. diagnóstico de 
maturidade

glossário anexos



anexos

Disposições relativas ao pessoal

Este Termo de Adesão não cria nenhum vínculo societário, associativo, de representação, consórcio ou
assemelhado entre o IPT, FIPT e a Startup, arcando cada qual com suas respectivas obrigações no
âmbito civil, comercial, trabalhista, fiscal, tributário e previdenciário.

Cada PARTE se responsabiliza individualmente, sem subsidiariedade nem solidariedade, pelo
cumprimento das obrigações derivadas da relação existente entre si e seus empregados, servidores,
administradores, prepostos e/ou contratados, e ainda os terceiros que colaborarem na execução do
Plano de Trabalho, de forma que não se estabelecerá, em hipótese alguma, vínculo empregatício ou de
qualquer outra natureza entre colaboradores da Startups com o IPT e/ou FIPT e vice-versa, cabendo a
cada PARTE a responsabilidade pela condução, coordenação e remuneração de seu pessoal, e por
administrar e arquivar toda a documentação comprobatória da regularidade na contratação.

Do enquadramento - Critérios de Elegibilidade

São enquadradas como startups as organizações empresariais ou societárias, nascentes ou em operação
recente, cuja atuação caracteriza-se pela inovação aplicada a modelo de negócios ou a produtos ou
serviços ofertados.
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Do enquadramento - Critérios de Elegibilidade

Para o presente edital, são elegíveis para o enquadramento na modalidade de tratamento especial
destinada ao fomento de startup o empresário individual, a empresa individual de responsabilidade
limitada, as sociedades empresárias, as sociedades cooperativas e as sociedades simples:

I - com receita bruta de até R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) no ano-calendário
anterior;

II - com execução de atividades empreendedoras que englobem Inteligência Artificial, Biotecnologia ou
áreas de conhecimento correlatas. Para a jornada DeepCamp podem participar Startups científicas de
qualquer segmento;

IV - que atendam a um dos seguintes requisitos, no mínimo:

a) declaração em seu ato constitutivo ou alterador e utilização de modelos de negócios
inovadores para a geração de produtos ou serviços, nos termos do inciso IV do caput do art. 2º da
Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004; ou

b) enquadramento no regime especial Inova Simples, nos termos do art. 65-A da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Casos omissos

Os casos omissos não previstos no Edital e no Termo de Adesão deverão ser tratados diretamente pela
Gerência do projeto.
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A Startup e/ou Empreendedor(a) declara que:

a) Está devidamente constituído(a) e registrado(a) de acordo com as leis brasileiras para desenvolver a
parceria objeto deste instrumento;

b) Não está sujeito(a) à restrição, penalidade, contrato, compromisso, lei, regulamento ou norma que
proíba, ou seja violada pela assinatura do presente CONTRATO;

c) Tratará todas as pessoas com cordialidade e educação, de maneira a não degradar ou prejudicar a
imagem, os direitos, os interesses e/ou o nome de qualquer das PARTES e/ou de terceiros a estas
relacionadas;

d) O presente Termo não foi celebrado, direta ou indiretamente, por meio de favor, cortesia, ou qualquer
ação que, de alguma forma, possa caracterizar eventual conflito de interesses nos termos do Código de
Conduta e Integridade do IPT, do seu Regulamento de Licitações e Contratos ou da legislação vigente;

e) Atender ao disposto na lei complementar 123/2006, bem como à Lei complementar 181/2021.

Documentação da Startup exigida para inscrição no programa. Na jornada
DeepCamp

● Cópia do Estatuto Social;
● Lista com os nomes, mini biografia e informações de contato (telefone e e-mail) de cada pessoa

integrante da startup que participará da jornada selecionada (mínimo três pessoas);
● Currículo Lattes (ou similar), RG, CPF de cada pessoa integrante da startup que participará da

jornada selecionada;

Documentação do(a) Empreendedor(a) exigida para inscrição no programa no
caso de não possuir Startup formalizada. Exclusivamente para participação da
jornada DeepCamp:

● Cópia do RG do(a) Empreendedor(a);
● Cópia do CPF do(a) Empreendedor(a);
● Lista com os nomes, mini biografia e informações de contato (telefone e e-mail) de cada pessoa

que participará da jornada selecionada;
● Currículo Lattes (ou similar), RG, CPF de cada pessoa que participará da jornada selecionada;
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Este Termo não representa, e de forma alguma implica em:

(a) constituição de sociedade, associação ou outra relação comercial entre as Partes;

(b) autorização para quaisquer das Partes atuarem como agente ou representante da outra;

(c) contrato ou compromisso de quaisquer das Partes para comprar, adquirir, desenvolver ou usar
os Produtos ou serviços da outra Parte;

(d) compromisso de exclusividade quanto ao desenvolvimento de tratativas ou negociações
similares às contempladas neste instrumento; ou qualquer responsabilidade relativa a
dispêndios efetuados por quaisquer das Partes no desenvolvimento de quaisquer atividades; e

(e) qualquer outro vínculo, responsabilidade ou obrigação, além daquelas aqui contraídas.

Em consonância com as cláusulas e exigências previstas neste termo de adesão, a empresa descrita
adere, neste ato, ao programa DeepCamp, disponibilizados pelo programa DeepLab SEBRAE & IPT e em
acordo com os termos aqui descritos.

São Paulo, ......... de ..................................... de 2022

Assinante Pessoa Jurídica:

Nome da Empresa:
CNPJ:

Assinante Pessoa Física:

Nome do(a) Empreendedor(a):
CPF:

Testemunha Testemunha
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Realização Execução


