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Ata da avaliação do Processo seletivo (Etapa 2 - Avaliação da 
proposta), realizada no dia 29 de outubro de 2021, referente ao 
Edital de Pré-incubação nº 01/2021 da Inova Metrópole publicado 
em 25 de março de 2021.

Ao vigésimo nono dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, por meio de 

videoconferência realizada na plataforma do google meet, realizou-se a Apresentação das Propostas 202110003, 

202110004, 202110005 e 202110007 aprovadas na etapa 1 (Análise documental) do Edital de pré-incubação Nº 01

/2021 da INOVA METRÓPOLE, sob a presidência de Gustavo Bezerra Paz Leitão, e com a presença de Isabel 

Dillmann Nunes (avaliador 1) e Wesley Canedo de Souza Júnior (avaliador 2).

As propostas foram avaliadas de modo independente por cada um dos avaliadores, seguindo os critérios contidos 

nos Quadros 1, 2 e 3 do Edital. A nota final foi obtida pela média aritmética entre os três avaliadores, considerando 

2 (duas) casas decimais.

A proposta 202110003 foi apresentada pelo empreendedor Julio Gustavo Costa e seu sócio Samuel Xavier de Souza

.

Realizada a apresentação da comissão de seleção, o presidente da banca informou ao responsável pela proposta 

202110003 que ele teria 15 minutos para fazer a explanação do empreendimento e do protótipo. A apresentação 

iniciou às 10h05, através do link < meet.google.com/hbq-ypyb-zyd > e em seguida, a banca fez a arguição e fechou 

a avaliação às 10h41.

Para a Proposta 202110003 as notas atribuídas foram: nota do presidente: 7,65; nota do primeiro avaliador 8,02; 

nota do segundo avaliador: 6,97; e média final: 7,55. 

A proposta 202110004 foi apresentada pelo empreendedor Pedro Henrique Carvalho Ribeiro de Vasconcelos.



Realizada a apresentação da comissão de seleção, o presidente da banca informou ao responsável pela proposta 

202110004 que ele teria 15 minutos para fazer a explanação do empreendimento e do protótipo. A apresentação 

iniciou às 10h43, através do link < meet.google.com/hbq-ypyb-zyd > e em seguida, a banca fez a arguição e fechou 

a avaliação às 11h23.

Para a Proposta 202110004 as notas atribuídas foram: nota do presidente: 7,62; nota do primeiro avaliador 7,03; 

nota do segundo avaliador: 7,03; e média final: 7,23.

A proposta 202110005 foi apresentada pelo empreendedor José Roberto Luiz Júnior.

Realizada a apresentação da comissão de seleção, o presidente da banca informou ao responsável pela proposta 

202110005 que ele teria 15 minutos para fazer a explanação do empreendimento e do protótipo. A apresentação 

iniciou às 10h24, através do link < meet.google.com/hbq-ypyb-zyd > e em seguida, a banca fez a arguição e fechou 

a avaliação às 11h50.

Para a Proposta 202110005 as notas atribuídas foram: nota do presidente: 6,20; nota do primeiro avaliador 7,11; 

nota do segundo avaliador: 6,48; e média final: 6,60.

A proposta 202110007 foi apresentada pelos empreendedores José Raimundo Dantas Neto, Gabriel Pereira de 

Oliveira, Fellipe Augusto Araujo Leandro e Igor Chianca Lúcio da Silva .

Realizada a apresentação da comissão de seleção, o presidente da banca informou ao responsável pela proposta 

202110007 que ele teria 15 minutos para fazer a explanação do empreendimento e do protótipo. A apresentação 

iniciou às 10h52, através do link < meet.google.com/hbq-ypyb-zyd > e em seguida, a banca fez a arguição e fechou 

a avaliação às 12h33.

Para a Proposta 202110007 as notas atribuídas foram: nota do presidente: 6,04; nota do primeiro avaliador 6,04; 

nota do segundo avaliador: 4,94; e média final: 5,67.

Deste modo, as propostas 202110003 e 202110004 foram Aprovadas e as propostas 202110005 e 202110007 

foram Desclassificadas conforme item 8.2.12 do Edital 01/2021 da incubadora de empresas Inova Metrópole. Não 

havendo mais nada a tratar, o processo seletivo foi encerrado às 12h33, no qual, eu, Marcelo Augusto Leite Cortez 

do Carmo, assistente em administração da Inova Metrópole, lavrei a presente ata que será assinada pelos membros 

da comissão de seleção.

(Assinado digitalmente em 06/11/2021 11:49)
GUSTAVO BEZERRA PAZ LEITAO

PROFESSOR DE ENSINO BASICO TECNICO E TECNOLOGICO

(Assinado digitalmente em 05/11/2021 11:25)
ISABEL DILLMANN NUNES

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR



IMD (11.00.05)

Matrícula: 1775264

IMD (11.00.05)

Matrícula: 2245086

(Assinado digitalmente em 06/11/2021 12:21)
WESLEY CANEDO DE SOUZA JUNIOR

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

IMD (11.00.05)

Matrícula: 3255024

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sipac.ufrn.br/public/documentos/index.jsp
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 8 2021 ATA 05/11/2021 7a7d36a556

https://sipac.ufrn.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

