
 

 

 
Edital Prêmio James McGuire 2015 

 
 
O Prêmio para empreendimento James McGuire é uma competição promovida pela Rede Laureate 
International Universities, exclusivamente para as suas Instituições de Ensino Superior, cujo objetivo 
principal é encorajar e motivar os alunos, de qualquer área acadêmica, a empreender na formação de 
um negócio.  
 
Dividido em 2 (duas) categorias: graduação e pós-graduação/egressos/graduação executiva, nos 
âmbitos local e global, o objetivo específico da competição é criar empreendimentos e difundir a 
cultura empreendedora.  
 
I – Da premiação:  
a) Âmbito Local: As equipes vencedoras do prêmio local, de cada categoria (graduação e pós-
graduação), receberão um prêmio de R$ 1.000,00 (mil reais) cada. Destaca uma vez mais que a 
premiação apresentada neste item será por equipe;  
 
b) Âmbito Global: A equipe vencedora do prêmio global, de cada categoria (graduação e pós-
graduação), receberá um empréstimo da Laureate no valor de USD 50,000 (cinquenta mil dólares 
americanos), a juros baixos, para iniciar o negócio descrito em suas propostas. As demais equipes 
finalistas, nos termos do presente edital, que não receberem os empréstimos receberão um prêmio 
em dinheiro de USD 5,000 (cinco mil dólares americanos) a ser distribuído igualmente entre os 
membros da equipe.  
 
II – Dos requisitos:  
a) O modelo de plano de negócios a ser apresentado para a fase global é o canvas. Os modelos de 
negócios canvas devem seguir as diretrizes no Anexo 1, e deverão apresentar um forte potencial para 
ser lançado no prazo de seis meses após o recebimento do empréstimo. Esse potencial pode ser 
demonstrado através do desenvolvimento de protótipos de produtos, capital levantado ou investido 
até a data, patentes obtidas, e/ou um plano detalhado que mostra um forte potencial para o 
lançamento e sucesso, etc;  

 

b) São duas categorias de participação: graduação e pós-graduação/egressos/graduação executiva. 
Somente alunos da Uninorte que, na data da apresentação do plano de negócios, estejam 
regularmente matriculados em um curso de graduação e/ou de pós-graduação, podem participar. 
Para competir em igualdade de condições as equipes devem ser compostas por estudantes da mesma 
categoria. Atenção: os candidatos egressos devem ter concluído a graduação em 2014 ou 2015;  

 

 

 



 

 

 

 

c) A equipe vencedora se compromete a investir na sua integralidade o montante do empréstimo de 
USD 50,000 (cinquenta mil dólares americanos) ou arrecadar quantia compatível com interessados 
externos;  

 
d) As equipes podem incluir membros de diversos cursos e especialidades acadêmicas, desde que 
estejam todos na mesma categoria;  
 

e) Um mesmo aluno não pode pertencer a mais de uma equipe;  

 
f) Alunos participantes não devem ter nenhuma sanção disciplinar em seu histórico acadêmico;  
 
g) Os planos de negócios podem ser submetidos por pessoas ou grupos de qualquer número, sendo 
que será um prêmio para toda a equipe. O Anexo 1 contém o formato recomendado para a 
preparação do modelo canvas. Atenção: os modelos canvas e anexos não podem exceder duas 
páginas. Membros da comissão de análise podem optar por não considerar qualquer material que 
exceda esse limite de páginas;  

 

h) Os modelos canvas de planos de negócios não devem propor, explícita ou implicitamente, um 
negócio em qualquer uma das seguintes áreas: substâncias ou produtos tóxicos ou ilegais, armas 
brancas ou armas de fogo, tráfico ou abuso de pessoas, violação de propriedade intelectual, violação 
de quaisquer leis ou regulamentos, jogos de azar, fornecimento de mercadorias ou serviços ilegais, 
produção ou venda de tabaco ou de seus derivados, produção ou venda de espécies protegidas pela 
lei de qualquer um dos países participantes, e produção ou venda de mercadorias ou serviços que 
afetam a saúde pública;  

 
i) Os alunos participantes serão inteiramente responsáveis pelos custos que forem despendidos por 
eles enquanto estiverem preparando as apresentações de planos de negócios. No entanto, se a 
equipe da universidade é uma das seis equipes finalistas das categorias de graduação e/ou pós-
graduação/egressos/graduação executiva, a instituição pagará as despesas de viagem em classe 
econômica de até dois membros para a sua entrevista na Laureate Leadership Summit nos Estados 
Unidos em Junho de 2015.  
 
III – Fases e metodologia de seleção:  
A competição possui 2 (duas) fases:  
a) Seleção Local: submissão dos planos de negócios e avaliação por um Comitê de Seleção Local em 
cada instituição da Rede Laureate. O Comitê de Seleção Local selecionará o melhor plano de negócios 
de cada categoria apresentado na respectiva instituição, classificado de acordo com os critérios 
contidos nos Anexos;  
 
1) Os vencedores locais terão que apresentar a tradução dos seus planos para a língua inglesa no 
máximo 10 (dez) dias após a divulgação dos resultados, caso tenham interesse à posterior submissão 
dos planos à fase global.  
 
b) Seleção Global: submissão do plano vencedor local, nas duas categorias, à comissão global 
imediatamente após a divulgação dos resultados, para apreciação, julgamento e posteriormente 
informação dos vencedores mundiais.  



 

 

 
 
1) A UniNorte encaminhará plano de negócios vencedor de cada categoria para o Comitê de Seleção 
Global, em seguida, o Comitê de Seleção Global selecionará 6 (seis) finalistas, sendo 3 (três) de 
graduação e 3 (três) pós graduação/egressos/graduação executiva. Em seguida ocorrerá um painel de 
entrevista com empresários, incluindo o Sr. James McGuire, que juntos entrevistarão os finalistas, 
escolherão e anunciarão os vencedores de cada categoria na Laureate Leadership Summit, em Junho 
de 2015.  
 
Processo de seleção  
1) O Comitê de seleção local será formado por uma equipe interna de professores e selecionará um 
semifinalista para cada categoria (graduação e pós-graduação/egressos/graduação executiva);  
 
2) O Comitê de Seleção Global será composto por executivos da Laureate que, por sua vez, 
selecionarão seis equipes finalistas (sendo três de cada categoria) que participarão da entrevista final 
com um grupo de líderes e empresários, entre eles James McGuire na Laureate Leardership Summit;  
 
3) Tanto o Comitê Local quanto o Global, assim como o Grupo de Empreendedores, tomarão suas 
decisões considerando as informações contidas em cada plano de negócio e suas decisões serão 
irrecorríveis;  
 
4) Os Comitês e o Grupo de Empreendedores estão autorizados a:  
a) Interpretar as diretrizes;  

b) Selecionar os vencedores do Prêmio de Empreendedorismo James McGuire, de acordo com seus 
próprios critérios;  

c) Agir de acordo com as necessidades para a execução de suas tarefas.  
 
5) O quórum para a instalação dos Comitês e Grupos será a maioria simples de membros. As decisões 
serão tomadas pela maioria simples dos membros. No caso de um empate, o voto de decisão caberá 
ao Presidente;  
 
6) Ao se inscrever, os participantes registram sua aceitação incondicional a essas diretrizes, bem como 
às decisões tomadas pelos Comitês e pelo Grupo;  
 
7) O(s) autor(es) do plano de negócio devem reter todos os direitos de propriedade intelectual do seu 
documento. A Laureate terá o direito a usar TODAS as informações que necessitar, constantes no 
Plano de Negócio, de forma exclusiva, para fins estatísticos ou promocionais;  
 
8) A Laureate garantirá que todos os membros do Comitê de Seleção Global e do Painel assinem um 
acordo de confidencialidade sobre todo o conteúdo dos planos de negócios;  
 
9) Os planos de negócios devem ser apresentados até o dia 25 de janeiro de 2014. O Comitê de 
Seleção Global somente receberá a inscrição dos projetos semifinalistas em inglês.  
 
IV – Dos prazos:  

 Período de inscrição e apresentação dos projetos: 5 de dezembro até 16 de janeiro de 2015;  

 Os finalistas serão anunciados até o dia 10 de abril de 2015; Publicação do projeto vencedor 
global será até o final de junho de 2015.  



 

 

 
 
V – Documentos anexos:  
Este edital está composto por 2 (dois) documentos anexo (canvas em português e canvas em inglês). 
Tanto este edital quanto sua parte integrante (anexo) pode sofrer alterações a qualquer tempo, 
mediante termo aditivo a ser publicado.  
 
 
Informações complementares e Inscrições:  
Escritório Internacional 
internacional@uninorte.com.br – Inscrições serão exclusivamente por e-mail, com arquivos em 
extensão (.doc)  
Informações: (92) 3212-5033  
 
ANEXO 1: Canvas em Português 
Formato Recomendado para o Business Model Canvas 
Nota: O BMC não pode exceder duas páginas, deve estar escrito em inglês, utilizando fonte Arial ou 
Times New Roman, tamanho 12.  
 
Informações sobre o BMC , e o capítulo que descreve os principais componentes do quadro Canvas 
podem ser acessados em: http://www.businessmodelgeneration.com/canvas/bmc    
 
Um modelo de negócio define como uma organização pode criar, distribuir e entregar valor. O 
objetivo é identificar um problema e, em seguida, apresentar soluções potenciais em um curto prazo 
e um plano de ação em longo prazo.  
 
Há duas excelentes fontes de informação sobre o desenvolvimento do BMC: 

1. Steve Blank, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, desenvolveu um curso on-line 
gratuito sobre o BMC: https://www.udacity.com/course/ep245  
 

2. Outro link que inclui detalhes sobre a metodologia pode ser encontrado em: 
http://www.entrepreneurship.org/business-model-canvas.aspx  

 
O BMC contém sete elementos diferentes: 
 
1. Segmentos de clientes – Para quem estamos criando valor? Quais são as características destes 
clientes?  
a. Tipo de mercado: focado na venda direta para os consumidores (Business to Consumer) ou a 
empresa vai vender para outras empresas (Business to Business).  
b. Segmentação de clientes: características, hábitos de compra, comportamento e necessidades  
c. Seleção Segmento: com base nos elementos mais necessários para o benefício do produto ou 
serviço  
d. Tamanho do segmento: Qual é o tamanho do segmento e o quanto é fácil atingi-lo. 
 
2. Proposição de Valor  - Qual o pacote de produtos e serviços que serão utilizados para criar valor 
para um Segmento de clientes específico? 
 a. Identificar as necessidades e expectativas dos clientes que não são bem atendidas no segmento 
selecionado. 

mailto:internacional@uninorte.com.br
http://www.businessmodelgeneration.com/canvas/bmc
https://www.udacity.com/course/ep245
http://www.entrepreneurship.org/business-model-canvas.aspx


 

 

 
 
b. Desenvolvimento de uma compreensão do valor do produto ou do serviço proposto. 
c. Quais são os benefícios do produto ou serviço. 
d. Quais são as melhores formas de comunicar os benefícios do produto ou serviço 
3. Relacionamento com Clientes – Quais as atividades que serão utilizadas para que a empresa possa 
interagir com seus clientes, durante o processo de compra e pós-compra?  
a. Identificar os objetivos em cada parte do processo de compra (conquista de clientes, retenção, 
avaliação, compra e fidelização). 
b. Definir as principais atividades que devem ser realizadas em cada etapa do processo. 
c. Seleção dos canais de comunicação ideais. 
 
4. Desenvolvimento de Produtos e Serviços - como a empresa irá construir e entregar os produtos ou 
serviços propostos?  
a. Quais são os materiais primários necessários para construir o produto ou serviço?  
b. Como você vai obter esses recursos e continuar a obter esses recursos?  
c. Como é que vai definir um preço competitivo, com base no mercado e nos clientes? Algumas 
opções incluem preço baseado em custos, baseado no mercado ou com base no valor percebido pelo 
cliente. 

 
5. Modelo operacional - Quais são as principais atividades da empresa e os recursos chaves 
necessários para realizar essas atividades?  
a. Quais atividades são necessárias para a sua empresa entregar seus produtos ou serviços principais? 
Algumas opções incluem a inovação, operações (planejamento, produtividade, etc), marketing, 
serviços ao cliente ou vendas.  
b. Quais recursos são necessários para o desenvolvimento do produto ou serviço? Pode incluir 
recursos físicos (máquinas, veículos, imóveis, etc), a propriedade intelectual, recursos humanos e 
recursos financeiros. 
 
6. Principais Parcerias – Como os parceiros (pessoas físicas ou jurídicas) vão colaborar na entrega dos 
produtos ou serviços?  
a. Qual a importância dos parceiros para a realização de atividades que você não pode ou não estão 
bem posicionadas para entregar?  
b. Quem são esses potenciais parceiros?  
c. Quais são as vantagens e desvantagens de cada uma das potenciais parcerias? 
 
7. Custos - Quais são os principais responsáveis pela sua estrutura de custo?  
a. Como você vai organizar as principais atividades e obter os recursos - chave necessários para a sua 
empresa?  
i. Gestão centralizada ou descentralizada. 
ii. Como o marketing e a comunicação serão realizados?  
 
b. Como é que vai gerenciar custos e manter-se competitiva? 
 
ANEXO 2 – Canvas inglês 
Format for the business model canvas  
 
 



 

 

 
 
Please note: Business model canvases should be no longer than two pages in length, written in 
English and in Arial or Times New Roman Font Size 12. A great framework for a business canvas model 
can be located at: http://www.businessmodelgeneration.com/canvas/bmc   
A business model defines how a business can be created and how it will deliver value. The objective is 
to cleary identify a problem and then present potential solutions with a short term and long term 
action plan. There are three excellent sources for information on developing a business model canvas:  
1. The Laureate Network Products and Services group has developed a course on Entrepreneurship 
that describes the process of developing a business canvas model.  

 

2. Steve Blank from Stanford University in the United States developed a free online course on the 
business model canvas: https://www.udacity.com/course/ep245   

 
3. Another link that includes details on the methodology can be located at: 
http://www.entrepreneurship.org/business-model-canvas.aspx   
 
The business model canvas contains seven different elements:  
1. Client summary – who is the product or service designed for? What are the characteristics of the 
customer?  
a. Type of market: will it focus on selling directly to customers (B to C) or will the company sell to 
other companies (B to B).  

b. Client segmentation: characteristics, purchase habits, behavior and requirements  

c. Segment selection: based on the most needed elements for the benefit of the product or service  

d. Confirm segment: What is the size of the segment, how easy is it to address  
 
2. Value proposition – what, in the eyes of the client, will the product or service do for the client?  
a. Identify the unmet or under-served needs of the selected segment  

b. Developing an understanding of the value of the proposed product or service  

c. What are the benefits of the product or service  

d. What are the best ways to communicate the benefits of the product or service  
 
3. Client relationship model – What activities will the company use to interact with clients during the 
purchase and post-purchase process?  
a. Identify the objectives at each part of the purchase process (consideration, evaluation, purchase, 
developing loyalty)  

b. Define the principal activities that must be undertaken at each step of the process  

c. Selection of the ideal communication channels  
 
4. Product or service development – how will the company build and develop the proposed product 
or service?  
a. What are the primary gross materials required to build the product or service?  
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b. How will you obtain these resources and continue to obtain these resources?  

c. How will you set a competitive price, based on the market and customers? Some options include 
cost based, market based or based on the perceived value to the client.  
 
5. Operational model – What are the key activities of the company and the primary resources needed 
to carry out these activities?  
a. What activites are necessary for your company to deliver its primary products or services? Some 
options include innovation, operations (planning, productivity, etc), marketing, client services or sales.  

b. What resources are needed in the development of the product or service? Could include physical 
resources (machinery, vechicles, real estate, etc.), intellectual property, human resources and 
financial resouces.  
 
6. Partnerships – What partners (individuals or companies) will collaborate in the delivery of the 
products or services?  
a. How important are partners to carry out those activities that you cannot or are not well positioned 
to deliver?  

b. Who are these potential partners?  

c. What are the benefits and disadvantages of each of the potential partnerships?  
 
7. Costs – What are the key cost drivers of the business?  
a. How will you organize the key activities and obtain the key resources needed by your company?  
i. Centralized or de-centralized management  

ii. How will marketing and communications be carried out?  

b. How will you manage costs and remain competitive  


