
17 a 20 de outubro de 2022

SOBRE O PROGRAMA

COMO PARTICIPAR

Para se inscrever no programa basta 
preencher o fomulário de inscrição e 
aguardar a divulgação dos resultados.

Como é feita  
a seleção?

Após o envio do formulário de inscrição,  
será realizada a avaliação e seleção dos candidatos, 
considerando a os critérios de elegibilidade e de 
aderência contidos no edital . Em seguida será divulgada 
a lista com a seleção final.

Como  
se inscrever?
imagem

saiba mais

Inscreva-se

Inscreva-se

Realização: Execução:

ETAPAS DO PROGRAMA

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5

inscrição

até 02/10/2022

seleção

02/10 até 10/10

divulgação do resultado

10/10/2022

início do programa

17/10 até 20/10

acompanhamento

06 meses 
inscreva-se

GRANDE OPORTUNIDADE 

PARA O DESENVOLVIMENTO 


NA 2ª EDIÇÃO DO 

TECNOLÓGICO DA SUA

STARTUP OU PROJETO


DEEPCAMP

Imersão presencial com duração de 4 dias  
e abordagem de temas relevantes para  
o desenvolvimento tecnológico da sua Startup 

o que se trata?
Experiência imersiva de 4 dias em temas 
que auxiliem o desenvolvimento de suas 
ideias e soluções por meio da interação 
com profissionais altamente capacitados e 
oportunidade de receber orientações para 
o seu desenvolvimento tecnológico  
alinhado à visão de negócios.

como vamos  
te ajudar?

Daremos às startups ferramentas para 
que possam estabelecer um plano para 
avançar de nível de maturidade 
tecnológica, com orientações claras e 
personalizadas para seus desafios.

o que oferecemos?

As startups selecionadas poderão 
desfrutar de Networking com 
Pesquisadores e Empreendedores, 
Mentoria em P&D, Diagnóstico de 
Maturidade e Orientação de 
desenvolvimento. 

o que você precisa 
fazer?
Para participar da jornada DeepCamp,  
é necessário se inscrever na página do 
programa e ser aprovado no processo 
seletivo da jornada.  

QUEM PODE PARTICIPAR? 

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

 Pesquisadores (ainda sem 
CNPJ cadastrado) e Startups  
que estejam desenvolvendo 
tecnologias em Inteligência 
Artificial, Biotecnologia  
e áreas semelhantes.

Startups formalizadas 
com sede no Estado  
de São Paulo, que 
atuem nacional  
e internacionalmente.

https://www.ipt.br/openexperience/index.php/desenvolve-hardtech/
https://forms.office.com/r/Cv0eu7fUrC
https://forms.office.com/r/Cv0eu7fUrC
https://forms.office.com/r/Cv0eu7fUrC

