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REGULAMENTO DO PROGRAMA AFYA VENTURES 2021 

 

1. OBJETIVO 

 

O presente regulamento tem como objetivo descrever as regras de inscrição, seleção e 

funcionamento do Programa Afya Ventures, edição 2021. 

 

Ao inscrever-se no Programa Afya Ventures 2021, as startups manifestam sua 

aceitação de todas as regras e condições aqui dispostas, pelo que os interessados 

declaram que leram, compreenderam, têm total ciência e aceitaram, irrestrita e 

totalmente, todos os seus termos e condições. 

 

2. O AFYA VENTURES 

 

O Afya Ventures é a materialização do investimento da Afya em seu maior ativo: as 

pessoas do seu ecossistema! Trata-se de um centro de empreendedorismo unificado, 

onde alunos, ex-alunos, professores e colaboradores contarão com o suporte da 

companhia para desenvolver seus projetos.  

Nosso objetivo é fomentar o empreendedorismo nas nossas Instituições de Ensino, o 

intraempreendedorismo corporativo e o ecossistema de inovação de saúde e educação 

brasileiro.  

 

A primeira rodada, a ser realizada entre outubro e dezembro de 2021, tem como objetivo 

capacitar os empreendedores participantes e auxiliá-los a estruturar e alavancas seus 

projetos, trazendo fundamentos básicos, metodologias, eventos de conteúdo e 

networking, conexões com especialistas (empreendedores e executivos) e com o 

mercado, dispondo de um ecossistema nacional, que abrange, até o momento, mais de 

20 municípios em 7 estados brasileiros.  

 

O Programa Afya Ventures 2021 é equity free (livre de participação societária), não 

garante investimento por parte da Afya e não dá direito a mesma ao uso e/ou à compra 

da solução. Em um segundo momento, e em comum acordo entre Afya e os 

empreendedores, poderá ocorrer investimento com equity (participação societária 

minoritária) no modelo de mútuo conversível, com prazo de vigência do contrato, 

montante a ser investido e equity cedido pelos investidores a ser definido entre as 

partes, caso a caso. 

 

O Programa Afya Ventures 2021 é de responsabilidade da AFYA PARTICIPAÇÕES 

S.A., sociedade anônima inscrita perante o CNPJ/MF sob nº 23.399.329/0001-72, com 

sede na Alameda Oscar Niemeyer, 119, sala 504 sala 1501 sala 1503, na Cidade de 

Nova Lima, Estado de Minas Gerais, CEP 34.006-056, doravante denominado 

ORGANIZADOR. 
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3. DEFINIÇÕES 

 

Para fins deste regulamento, serão consideradas as seguintes definições:  

 

"Programa”: refere-se ao Programa Afya Ventures 2021 e ao formato que o mesmo 

terá no ano de 2021.  

 

“ORGANIZADOR”: refere-se à AFYA PARTICIPAÇÕES S.A. 

 

“Afya Ventures”: Programa patrocinado pelo ORGANIZADOR para apoio a projetos de 

base tecnológica em diferentes estágios de maturação que possui como mote o estímulo 

ao empreendedorismo, ao intraempreendedorismo e à inovação, e a geração de novos 

negócios. 

 

“Formulário de Inscrição”: formulário eletrônico a ser preenchido pelos proponentes, 

disponível no website do Afya Ventures, “https://ventures.afya.com.br”.  

 

“Regulamento”: o presente documento, contendo as condições de inscrição, seleção e 

funcionamento do Programa. 

 

“Startups”: projetos ou empresas que possuem soluções de base tecnológica e estão 

em busca de um modelo de negócio que seja repetível e escalável. Geralmente, as 

startups são empresas recentes, de estrutura e processos simples, de baixo capital 

social. Seu grande diferencial é ser um negócio com crescimento exponencial. 

 

“Empresa ou Projeto de Base Tecnológica”: projeto ou empresa criados com a finalidade 

de desenvolver produtos, serviços ou processos produtivos com conteúdo tecnológico 

novo, ou com aprimoramento significativo de tecnologia. 

 

“Repetível”: ser capaz de entregar o mesmo produto em escala potencialmente ilimitada, 

sem muitas customizações ou adaptações para cada cliente. Isso pode ser feito tanto 

ao vender a mesma unidade do produto várias vezes, ou tendo-os sempre disponíveis 

independente da demanda. 

 

“Escalável”: crescer cada vez mais, sem que isso influencie no modelo de negócios 

(crescer em receita, mas com custos crescendo bem mais lentamente). Isso fará com 

que a margem seja cada vez maior, acumulando lucros e gerando cada vez mais 

riqueza. 

 

https://ventures.afya.com.br/
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“MVP”: é a sigla de Minimum Viable Product e significa produto mínimo viável. Um MVP 

é uma versão mínima do produto, apenas com as funcionalidades necessárias para que 

ele cumpra a função para a qual foi planejado. A partir do MVP testa-se a eficiência do 

produto, sua usabilidade, aceitação no mercado, comparação com a concorrência, entre 

outras formas de validação. 

 

“Startups Parceiras”: startups que possuem um relacionamento estreito com o Afya 

Ventures, e possuem acesso a benefícios e conexões exclusivas do Programa. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES E CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

 

As inscrições para a seleção do Programa são gratuitas e poderão ser realizadas pelo 

website “https://ventures.afya.com.br”. Não serão aceitas inscrições realizadas por 

qualquer outra forma que não pela estabelecida neste Regulamento. 

 

As inscrições podem ser feitas desde às 20h00min do dia 26/06/2021 até às 20h00min 

do dia 08/10/2021 (horário de Brasília – DF). 

 

Para ser elegível ao Programa, os projetos devem: 

 

• Ser de base tecnológica; 

• Ter uma ideia, protótipo, mínimo produto viável (MVP) ou produto em estágio 

funcional, operacional ou comercial; 

• Time composto por, pelo menos, um aluno, egresso, professor ou colaborador 

da Afya; 

• Ter mercado abrangente e potencial de escala; 

• Apresentar uma equipe promissora, com capacidade técnica, perfil 

empreendedor, e disponibilidade para participar do Programa. 

 

A ideia deve ser representada pelo seu CEO e/ou Sócio Fundador, e deve apresentar 

as soluções inovadoras por ela desenvolvidas, com ou sem CNPJ. A participação no 

Programa é voluntária e gratuita. 

 

O ORGANIZADOR está isento de responsabilidade em caso de problemas técnicos de 

qualquer natureza, que possam ocorrer no processamento dos formulários, ou no envio 

de qualquer e-mail, ou caso o interessado tenha que baixar qualquer material da 

plataforma deste Processo de Seleção, independentemente do fato de a informação 

contida na referida página ter sido preparada pelo ORGANIZADOR ou por terceiros.  

 

O ORGANIZADOR não se responsabiliza, ainda, pelas inscrições que não forem 

completadas por extravio, perda ou atrasos na entrega; por falta de energia elétrica; 

problemas no servidor, na transmissão de dados, na linha telefônica ou em provedores 

https://ventures.afya.com.br/
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de acesso dos usuários; por casos fortuitos ou de força maior, bem como por aquelas 

inscrições que apresentarem dados incorretos, incompletos ou inverídicos, que serão 

automaticamente eliminadas, cabendo ao interessado assegurar-se do correto envio da 

inscrição. 

 

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

 

Uma comissão avaliadora, composta pelo time Afya Ventures, será responsável pela 

análise e julgamento dos projetos elegíveis, tendo como base para a avaliação os 

seguintes critérios: 

 

• Problema: a dor do mercado que o projeto se propõe a resolver; 

• Solução: produto ou serviço proposto pelo projeto para solucionar o problema 

apresentado. Será considerado um diferencial o alinhamento do projeto com os 

interesses da Afya, a saber: soluções para o setor de saúde e educação; 

• Tamanho do Mercado: qual o tamanho do mercado para a solução, quem é o 

seu público-alvo, quem são seus concorrentes; 

• Modelo de Negócio: como o projeto monetiza a solução; 

• Time: conhecimentos e habilidades dos empreendedores e sua 

complementariedade como time fundador e a disponibilidade da equipe para 

participar do Programa e as atividades apresentadas ao longo dele; 

• Desafios: principais desafios enfrentados no projeto e como o time se propõe a 

superá-los; 

• Sinergia: qual a sinergia da solução proposta pela Startup com os negócios da 

Afya bem como ao ecossistema de inovação do Afya Ventures e como essa 

parceria poderia favorecer o crescimento do projeto. 

 

6. FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA 

 

Convite de participação 

Os candidatos aprovados pela comissão avaliadora serão notificados através do e-mail 

e/ou telefone fornecidos no Formulário de Inscrição e terão até as 23h59min do dia 

15/10/2021 para confirmar a sua participação no Programa via e-mail 

(ventures@afya.com.br). Seguida à confirmação, será enviado para assinatura o 

TERMO DE PARTICIPAÇÃO. O ORGANIZADOR poderá solicitar documentos e/ou 

informações adicionais para comprovar os dados da inscrição.  

 

Os alunos, ex-alunos, professores e colaboradores cujos projetos inscritos não forem 

selecionados serão comunicadas ao final do processo seletivo pelo ORGANIZADOR, 

por meio do e-mail e/ou do número de telefone fornecidos no Formulário de Inscrição. 

As informações dos projetos que não forem selecionados coletadas na inscrição ficarão 

armazenados em nossos bancos de dados para fins estatísticos. A Afya NÃO poderá 

mailto:ventures@afya.com.br
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divulgar essas informações sem solicitação e aprovação prévios dos representantes dos 

projetos, exceto em casos que a informação seja tratada de forma agregada e não 

nominal. Todos os projetos que não forem selecionados poderão se inscrever no 

Programa nos anos seguintes.  

 

A decisão da comissão avaliadora, bem como as decisões de desclassificação e/ou 

outras que o ORGANIZADOR venha a dirimir diante de casos omissos, serão soberanas 

e irrecorríveis. Não serão aceitos quaisquer recursos quanto à decisão e a precisão das 

declarações da comissão avaliadora. 

 

Formato e duração 

O Programa terá duração de 8 semanas, iniciando no dia 19/10/2021 e com final 

previsto para o dia 09/12/2021. Neste período, os encontros serão online e ocorrerão às 

terças e quintas (com exceções de feriados), das 19:00 às 21:00. Os empreendedores 

que aceitarem o convite de participação do Programa se comprometem a manter o 

engajamento e disponibilizar pelo menos uma pessoa da equipe para participar de cada 

encontro do Programa. 

 

Os casos em que os empreendedores e/ou representante da equipe não possam 

participar, devem ser justificados via e-mail. 

 

Conteúdos e Conexões 

Em cada encontro online do Programa, serão apresentados e discutidos conteúdos, 

metodologias, ferramentas e conceitos práticos que o ORGANIZADOR julga importante 

na jornada do empreendedor. O Programa também conta com convidados de mercado, 

especialistas nos assuntos abordados, com a participação dos fundadores das startups 

adquiridas pela Afya e os especialistas dos seus times, que oferecerão, no modelo give 

back (gratuito), suas experiências aos participantes. 

 

Além da teoria, o Programa conta com momentos de prática onde os participantes 

poderão aplicar, no desenvolvimento dos próprios projetos, os conceitos, metodologias 

e ferramentas apresentados sob suporte e orientação do time Afya Ventures. Após os 

momentos de atividade prática, os empreendedores terão um prazo de 5 dias para 

entregar os exercícios realizados, por meio da ferramenta que será disponibilizada 

durante os encontros. A frequência e cumprimento dos prazos de entrega dos exercícios 

configuram critérios de avaliação da continuidade do projeto no Programa por parte do 

ORGANIZADOR. 

 

Banca de avaliação 

Ao final do Programa, os projetos serão submetidos a uma banca de avaliação onde 

irão apresentar o seu projeto e a evolução dele ao longo do Programa. A banca será 

composta pela Equipe Afya Ventures, por executivos da Afya e convidados de mercado.  
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Os critérios de avaliação da banca serão: 

 

• Evolução: Desempenho e participação ao longo do programa; 

• Problema: entendimento da dor do mercado que o projeto propõe resolver; 

• Solução: produto ou serviço proposto pelo projeto para solucionar o problema 

apresentado; 

• Tamanho do Mercado: qual o tamanho do mercado para a solução, quem é o 

seu público-alvo, quem são seus concorrentes; 

• Modelo de Negócio: como o projeto monetiza a solução; 

• Barreiras de Mercado: o que o projeto tem que o diferencia e o protege (ex: 

propriedade intelectual); 

• Desafios: quais são os principais desafios e como a Startup propõe superá-las 

para vencer no mercado; 

• Plano de Marketing: como pretendem atingir o público-alvo; 

• Tração: estruturação do funil de vendas, quantidade de clientes pagantes; 

• Financeiro: Receita (se houver) e projeções; 

• Time: Qualificação técnica e complementariedade dos empreendedores; 

• Escalabilidade: qual é o potencial de escalabilidade da Startup; 

• Funding: quanto de dinheiro é necessário para o projeto escalar; 

• Sinergia: qual a sinergia da solução proposta pela Startup com os negócios da 

Afya bem como ao ecossistema de inovação do Afya Ventures.  

 

Premiação 

Os resultados do Programa, bem como a apresentação dos 5 projetos com os melhores 

desempenhos - considerando o desenvolvimento ao longo Programa e a avaliação da 

banca - serão divulgados no dia 15/12/2021 às 12h00min, após à compilação das 

avaliações. A divulgação oficial será feita via Instagram da Afya (@afyaeducacional) e, 

em seguida, através dos contatos fornecidos pelos empreendedores no momento da 

Inscrição. 

 

Os 5 projetos finalistas serão convidados a se tornarem Startups Parceiras do Afya 

Ventures, tendo acesso à rede de conexões exclusiva do Afya Ventures, tais como 

mentores, executivos Afya, outras Startups Parceiras e instituições do ecossistema de 

inovação, como aceleradoras e fundos de investimentos parceiros. 

 

Não serão distribuídos prêmios em dinheiro ou de outra natureza que não a especificada 

no parágrafo acima.  Conforme informando no Item 2 (O AFYA VENTURES), havendo 

interesse recíproco entre a Afya e os empreendedores, poderá ocorrer investimento com 

equity (participação societária minoritária) no modelo de mútuo conversível, com prazo 

de vigência do contrato, montante a ser investido e equity cedido pelos investidores a 

ser definido entre as partes, caso a caso. 
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O ORGANIZADOR reserva-se, mas não se obriga o direito de incluir premiações ao 

longo do Programa e/ou ao seu final. 

 

7. CONDIÇÕES GERAIS 

 

Custos 

A Afya não arcará com nenhum custo que as Startups e/ou seus empreendedores 

possam vir a ter em decorrência de sua participação no Programa e do 

desenvolvimento do projeto. 

 

Divulgação da marca e Direitos de imagem 

As Startups que se inscreverem no Programa autorizam o ORGANIZADOR a utilizar a 

denominação social, logo, identidade visual, marca da Startup, nome dos 

empreendedores e descrição do negócio em comunicados, vídeos, publicações, 

entrevistas, anúncios de publicidade, propaganda e promoção do Afya Ventures, por 

qualquer meio de comunicação, inclusive online, sem nenhum ônus ou obrigação, tanto 

no Brasil como no exterior. 

 

Os empreendedores proprietários das startups selecionadas para o Programa 

autorizam o uso de sua imagem, nome, voz, projetos e vídeos pelo ORGANIZADOR, 

para veiculação pública, sem qualquer restrição ao formato e/ou mídia, sem nenhum 

ônus ou obrigação, tanto no Brasil como no exterior. 

 

A divulgação da marca e de imagem por parte do ORGANIZADOR poderá se dar, mas 

não limitado a eventos internos e externos, e/ou redes sociais, desde que relacionados 

à história e/ou celebração das atividades do Programa, para uso editorial, institucional 

e não comercial. 

 

Propriedade intelectual 

A responsabilidade referente à legislação que normatiza a Propriedade Intelectual e 

suas consequências é exclusiva das Startups, sobre os produtos, ideias e soluções 

desenvolvidos e cadastrados no Afya Ventures, sendo unicamente responsáveis pela 

criação, uso e exploração deles, bem como pela eventual violação de direitos de 

terceiros. 

 

A participação no Afya Ventures não implica a cessão ao ORGANIZADOR dos direitos 

de propriedade intelectual sobre os produtos, ideias e soluções desenvolvidos 

previamente ou durante a participação no Programa. 

 

O ORGANIZADOR não se responsabiliza pela segurança da propriedade intelectual das 

ideias inscritas e/ou selecionadas, não tendo nenhum tipo de controle sobre 
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componentes não previsíveis da possível exposição em razão da participação no 

Programa, a exemplo, mas não se limitando, à exposição em mídia e contato com 

terceiros. 

 

Confidencialidade 

As apresentações, documentos e dados fornecidos pelos alunos, ex-alunos, 

professores e colaboradores inscritos e/ou selecionados não serão de propriedade do 

ORGANIZADOR, mas as informações transmitidas para a apresentação da respectiva 

solução ficarão armazenada em suas bases de dados e terão caráter sigiloso, podendo 

ser, eventualmente, disponibilizadas a parceiros e patrocinadores do Programa, 

mediante aceite prévio, sempre com caráter privado e confidencial, e desde que para o 

cumprimento deste Regulamento. Dessa maneira, o ORGANIZADOR tomará as 

medidas cabíveis para que o material não seja divulgado publicamente a terceiros. 

 

Caso haja necessidade de compartilhamento dessas informações com terceiros, sem 

que haja previsão específica neste Regulamento, o titular das mencionadas informações 

será notificado para autorizar o compartilhamento. 

 

Os alunos, ex-alunos, professores e colaboradores autorizam o ORGANIZADOR, de 

forma expressa, à coleta, uso, armazenamento, tratamento e compartilhamento de 

todos os seus dados fornecidos no momento da inscrição, para a execução do presente 

Regulamento. 

 

É afastada a obrigação de confidencialidade se (i) a necessidade de divulgação for 

decorrente de lei ou de ordem de autoridade, desde que a parte obrigada a divulgar as 

informações confidenciais informe a outra parte antes de sua divulgação; ou (ii) a 

informação confidencial for ou se tornar de conhecimento público sem qualquer 

divulgação indevida por qualquer das partes.  

 

Relação entre as partes 

A participação da Startups no Afya Ventures não estabelece entre as Startups e a Afya 

qualquer relação trabalhista, de parceria, representação comercial ou mandato, sendo 

cada parte exclusivamente responsável por seus atos e obrigações. 

 

Alteração do Regulamento 

A Afya poderá, a qualquer momento, a seu exclusivo critério, alterar este Regulamento.  

 

As eventuais alterações serão válidas a partir da data de sua publicação na plataforma 

eletrônica do Afya Ventures e as Startups já inscritas, participantes e parceiras serão 

notificadas através do e-mail fornecido no Formulário de Inscrição, podendo assim 

decidir pela continuação, ou não, no Programa. 
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Cancelamento do Programa Afya Ventures 2021 

A Afya poderá suspender ou cancelar as atividades do Programa a qualquer tempo e a 

seu exclusivo critério, sem que seja devida, em nenhum caso, qualquer indenização a 

qualquer Startup ou empreendedor.  

 

Caso ocorra o cancelamento das atividades do Afya Ventures, as Startups e 

empreendedores serão notificados através do e-mail fornecido no Formulário de 

Inscrição. 

 

Desclassificações 

Suspeitas de conduta antiética ou fraudulenta, e de desrespeito ao presente 

Regulamento serão analisadas e julgadas pelo ORGANIZADOR, podendo resultar na 

desclassificação dos projetos selecionados. 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

O Programa tem finalidade exclusiva de promover o empreendedorismo, o 

intraempreededorismo e a inovação, reconhecer e divulgar novos negócios inovadores, 

não possuindo caráter comercial e nem estando condicionado, em hipótese alguma, à 

sorte, não implicando em qualquer ônus para os projetos inscritos e/ou selecionadas, 

além de não vincular a participação à aquisição, uso e/ou compra de produtos ou de 

serviços do ORGANIZADOR ou dos parceiros. 

 

As comunicações com os interessados inscritos e/ou selecionados dar-se-á por e- mail 

e/ou do número de telefone fornecidos no Formulário de Inscrição ou através de 

ferramentas utilizadas ao longo do Programa. 

 

Recomenda-se a desabilitação de AntiSpam que possam barrar as comunicações sobre 

o Programa, que deverão chegar por meio do domínio “@afya.com.br”. Não serão 

aceitas alegações acerca da falta de conhecimento sobre informações e/ou sobre 

resultados do Programa. 

 

Fica eleito o Foro Central da Comarca da Cidade de São Paulo como competente para 

dirimir quaisquer controvérsias relativas ou decorrentes deste Regulamento e/ou do 

Programa, com renúncia expressa das Partes a qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

 

Em caso de dúvidas não esclarecidas no Regulamento ou na seção de perguntas e 

respostas disponível na plataforma eletrônica do Programa, os empreendedores 

poderão entrar em contato com a Equipe Afya Ventures através do e-mail 

“ventures@afya.com.br”. 

 

mailto:ventures@afya.com.br

