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1. O QUE É?
O HackLab Fnesp é uma maratona empreendedora em que estudantes universitários têm a 
oportunidade 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 desafios das Instituições de Ensino Superior, serão apresentadas a mais de 700 
gestores educacionais, durante a sessão final do 21º Fnesp – O Maior Fórum de Educação 
Superior da América Latina.

ENTENDENDO O HACKLAB E A CULTURA MAKER 

Hacklabs são espaços físicos em formato de laboratório comunitário visando a solução de 
problemas em grupo. Hacklabs são chamados também de makerspaces (espaços maker) 
e hackerspaces (espaços hacker). Eles seguem uma tendência contemporânea chamada 
cultura maker que trabalha na interseção da cultura DIY (do inglês, faça você mesmo) e da 
cultura hacker. A cultura hacker tem como princípios o compartilhamento, a abertura, a 
descentralização, o livre acesso à tecnologia e a melhoria do mundo.

2. 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 

resolução de desafios estratégicos, operacionais, acadêmicos e de aprendizagem das IES;
• Capacitar os alunos através do desenvolvimento de competências e habilidades em 

empreendedorismo educacional, para a resolução de problemas reais relacionados à 
aprendizagem 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 INTERNACIONAL DE 
EDUCAÇÃO
O Fnesp é o maior fórum de ensino superior privado da América Latina. Realizado pelo 
Semesp desde 1999, o evento se propõe a 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.

Este ano, o tema do Fnesp será “Mudança de Mindset: uma nova forma de pensar a 
educação”. Saiba mais em http://www.semesp.org.br/fnesp/
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4. DATAS E LOCAIS:

Data: 25 de Setembro de 2019
Local: Sede do Semesp
Endereço: Rua Cipriano Barata, 2.431 – Ipiranga – São Paulo / SP

Data: 26 e 27 de Setembro de 2019
Local: World Trade Center São Paulo – 21º Fnesp
Endereço: Av. das Nações Unidas, 12.551 – São Paulo / SP

5.COMO FUNCIONA?
O HackLab Fnesp terá início no dia 25 de setembro de 2019 (quarta-feira), às 18 horas, na 
sede do Semesp. Os alunos selecionados serão apresentados e divididos em seis startups de 
quatro pessoas cada. Será apresentado um panorama do ensino superior brasileiro, o desafio 
a ser solucionado e o cronograma do HackLab Fnesp. Os estudantes deverão passar a noite 
no Semesp, desenvolvendo suas ideias para a segunda etapa do projeto, a prototipação. 

No dia 26 de setembro de 2019 (quinta-feira), às 7h00, os alunos serão levados para o Espaço 
HackLab Fnesp, onde continuarão suas atividades. Ao final do dia, os estudantes serão 
encaminhados a um hostel para descansar para a grande final.
O dia 27 de setembro de 2019 (sexta-feira) será o dia da apresentação. Os estudantes serão 
novamente levados ao Espaço HackLab Fnesp, onde deverão finalizar seu projeto e preparar 
um pitch para a banca de jurados e gestores educacionais presentes no evento, que irão 
votar e escolher o projeto vencedor.

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

MENTORES
A realização do HackLab será conduzida por uma equipe de especialistas de diferentes áreas, 
chamados de mentores. O objetivo do mentor é acompanhar os alunos em todo o processo 
de desenvolvimento, provocar questionamentos, contribuir com novas perspectivas/
expertise, além de compartilhar informações relevantes sobre o mercado.
Os mentores serão das seguintes áreas:

• Especialista em Design / Marketing;
• Especialista em Negócios / Gestão / Empreendedorismo;
• Especialista Educação e Aprendizagem;
• Especialista em Tecnologia da Informação;

TREINAMENTOS
Teremos 4 treinamentos durante o evento para que os estudantes estejam melhor 
capacitados para pensar, validar e prototipar suas ideias, bem como apresentá-las da forma 
mais atraente. As áreas são as seguintes:
• Design Thinking
• Canvas / Prototipação / MVP
• Storytelling / Pitch 
• Gestão de Produto Educacional
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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 2019 em cursos de graduação de Instituições de 
Ensino Superior Privadas ou Públicas brasileiras;

6.3 COMO SE INSCREVER?
A inscrição deverá ser realizada pelo Portal FNESP, no endereço eletrônico www.semesp.
org.br/hacklab. A inscrição é individual, vinculada ao CPF do estudante e cada aluno só 
poderá se cadastrar uma única vez;

Cada candidato deverá preencher a ficha de inscrição e enviar um vídeo, de até 1 minuto, 
respondendo duas questões.  

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 às perguntas: “Por 
que você acredita que poderá fazer a diferença na Educação Superior?” e “Qual das suas 
habilidades você considera ser a mais importante para o HackLab Fnesp 2019?”.  O vídeo 
deverá ser publicado em uma das seguintes plataformas abaixo e o link direto para o vídeo 
deverá constar na ficha de inscrição:

INSTAGRAM: Utilize sua conta pessoal (que deverá estar pública) ou a conta de 
Instagram da sua Instituição de Ensino Superior. Suba o vídeo utilizando a hashtag 
#HackLabFnesp2019 e marcando @semespoficial ; 

YOUTUBE: Utilize a sua conta pessoal ou a conta de YouTube da sua Instituição de 
Ensino Superior. Suba o vídeo em formato público ou não-listado utilizando as hashtags 
#HackLabFnesp2019 e #Semesp .

7. PRÉ-SELEÇÃO

Ao final do período de inscrições, a comissão avaliadora pré-selecionará 32 alunos titulares e 
10 alunos para a lista de espera. 

Os 32 primeiros pré-selecionados serão comunicados por e-mail até o dia 27 de agosto e 
deverão providenciar a documentação necessária até o dia 05 de setembro de 2019. 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 
convocado e deverá providenciar a documentação necessária em até cinco dias úteis.
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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 2019;

• Assinatura do termo de compromisso do Hacklab Fnesp 2019;
• Cópia digitalizada do RG;
• Cópia digitalizada do CPF;
• Foto de Perfil com, no mínimo, 200 Kb.
• 

8. DATAS IMPORTANTES:
• Período de inscrições: de 11 de junho a 16 de agosto de 2019;
• Divulgação dos Participantes pré-selecionados: 29 de agosto de 2019;
• Data limite para os participantes pré-selecionados enviarem a documentação 

necessária: 05 de setembro de 2019;
• Período do HackLab: 25 a 27 de setembro de 2019.

9. PÚBLICO EM GERAL
Os ambientes onde os alunos estarão desenvolvendo os projetos e prototipação será de 
acesso exclusivo aos estudantes, mentores e orientadores. Não será permitida a entrada 
de terceiros, mesmo os participantes do 21º Fnesp, nos laboratórios durante o período do 
HackLab Fnesp, a não ser quando autorizado pela equipe.

O acesso ao Semesp e ao World Trade Center, onde acontecerá o 21º Fnesp, terá a entrada 
restrita aos participantes do evento. Não será permitida a entrada de ouvintes, professores 
ou familiares que não estiverem participando do evento.

10. 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:

• 26/09: Semesp - World Trade Center;
• 26/09: World Trade Center - Hostel;
• 27/09: Hostel - World Trade Center; 
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11. REGRAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

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 votos do público ganha.

• Critérios de Avaliação
Tanto a banca avaliadora quanto o público deverão votar seguindo os seguintes critérios de 
avaliação:

• Quão inovadora é a ideia;
• A ideia soluciona o problema proposto;
• A viabilidade da ideia;
• A forma como a ideia foi exposta;

12. PRÊMIO 
A startup campeã, após o resultado da votação do pitch, receberá R$8.000,00 (oito mil reais), 
divididos igualmente entre os membros. Além disso, a startup vencedora ganhará uma 
aceleração de 3 meses na Future Education, primeira aceleradora de startups de educação 
do Brasil.


