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EDITAL Nº 04/2021

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O HOTEL TECNOLÓGICO - FASE II

 

 

O Programa de Empreendedorismo e Inovação - PROEM, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
Campus Londrina (LD), através da Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias - DIREC, torna
público o resultado dos projetos selecionados na Fase II – Análise técnica pela Coordenação do Hotel
Tecnológico do Modelo de negócios, nos termos do Edital de Chamada 01/2021 e Seleção 02/2021. 

 

 

 

 

NOME DA PROPOSTA

WeTake

 

 

 

1. Os projetos aprovados na Fase II ficam convocados para a banca de avaliação que ocorrerá em data a ser
definida em comum acordo entre os membros do projeto e banca avaliadora, devido as restrições de
deslocamento impostas pela pandemia de COVID-19. A mesma será realizada por vídeo conferência em
horário a ser definido diretamente entre as partes do processo de seleção.

2. As propostas serão avaliadas conforme o item 9.2 do edital de seleção.

3. Serão concedidos 00h10m para apresentação do projeto e 00h20m para considerações da banca.

4. A apresentação será realizada por meio de videoconferência na plataforma GoogleMeet. O link da sala de
reunião será providenciado pela incubadora e disponibilizado à equipe por correio eletrônico.

5. A apresentação poderá ser realizada por um ou mais membros da equipe.

 

Boletim de Serviço Eletrônico em 26/02/2021 



 

Londrina, 25 de fevereiro de 2021
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