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REGULAMENTO 
AGRONORDESTE DIGITAL – REGIONAL VALE DO JAGUARIBE / CE 

 

O AgroNordeste Digital – Regional Vale do Jaguaribe é uma estratégia alinhada ao 

Programa Agro Hub Brasil 

(https://www.gov.br/agricultura/ptbr/assuntos/inovacao/agrohub-brasil), cuja iniciativa 

reunirá melhores soluções, compartilhando e divulgando as inovações de quem faz a 

diferença no setor agropecuário. 

 

A realização do AgroNordeste Digital – Vale do Jaguaribe é do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) em parceria com Sebrae, além de alguns municípios 

e outras empresas da região. 

 

O evento regional acontecerá no Centro de Vocação Tecnológica (CVT) de Russas, no 

dia 25/11/2022, no formato presencial, a partir das 9h da manhã. 

 

Ao final do processo de seleção, 03 (três) startups serão selecionadas para participar de 

um evento nacional. No evento nacional serão realizadas reuniões com investidores e 

aceleradoras do ecossistema de inovação brasileiro. Este será um espaço ideal para 

networking, visibilidade e oportunidades de negócio. 

 

O evento nacional acontecerá em Campina Grande / PB, no dia 07/12/2022, às 08h. 

 

1. CRONOGRAMA 

 

 Lançamento do Edital: 28/10/2022 

 Prazo para envio da Inscrição: de 28/10/2022 até 14/11/2022 

 Divulgação das Startups Inscritas Deferidas: 21/11/2022 

 Evento regional para seleção das Startups: 25/11/2022, às 09h 

 Divulgação do resultado da seleção regional no dia: 28/11/2022 

 Evento Nacional em Campina Grade/PB: 07/12/2022, às 08h 

 

*As inscrições para o AgroNordeste Digital – Regional Vale do Jaguaribe / CE são 

gratuitas! 

 

2. ETAPAS DE PARTICIPAÇÃO 

 

Inscrição: As inscrições serão feitas mediante o preenchimento de um formulário 

disponibilizado através do link abaixo: 

 

 Link de Inscrição: 
https://sites.google.com/agro.gov.br/agronordestedigital/inscri%C3%A7%C3%

B5es/start-regional-nordeste 

 

*Somente serão inscritas as Startups que completarem o preenchimento do formulário. 

 

Fase de inscrição: A seleção inicial será realizada a partir das informações 

disponibilizadas no preenchimento do formulário. As Startups inscritas serão 

comunicadas através do e-mail informado no formulário de cadastro. 

https://sites.google.com/agro.gov.br/agronordestedigital/inscri%C3%A7%C3%B5es/start-regional-nordeste
https://sites.google.com/agro.gov.br/agronordestedigital/inscri%C3%A7%C3%B5es/start-regional-nordeste
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Fase de seleção Regional: As Startups inscritas participarão de uma seleção regional 

presencial. Nessa etapa as Startups terão que apresentar um PITCH para a comissão 

julgadora que é formada por investidores e especialistas. Baseada na pontuação de cada 

uma, no final, serão classificadas 03 agTechs para a Grande Final.  

 

Grande Final Nacional: Nesta fase de seleção as 03 Startups selecionadas deverão 

apresentar um segundo pitch para uma nova comissão julgadora, evento que será 

presencial em Campina Grande / PB, quando será anunciada a agTech vencedora, a 

segunda e terceira colocadas. Cada startup deverá avisar previamente o formato de sua 

apresentação para os eventos regional e nacional com pelo menos 2 dias de antecedência 

para o e-mail sde@russas.ce.gov.br. 

 

3. ÁREAS DE INTERESSE 

 

Poderão participar desta chamada, as Startups com soluções para as cadeias produtivas 

de grãos, tais como: 

 

a. Agricultura de Precisão: Soluções e tecnologias digitais, sistemas que utilizam os 

dados coletados no campo para promover o manuseio da plantação com mais eficiência, 

subsidiando o produtor rural para a tomada de decisões; 

 

b. Bioprodutos: Desenvolvimento de bioinsumos de eficiência aumentada para o 

suprimento de nutrientes para o aumento da produção e qualidade da produção e/ou 

proteção de plantas contra estresses bióticos e abióticos; 

  

c. Monitoramento da qualidade do solo e da água: Soluções digitais de gerenciamento 

de análises amostrais da qualidade do solo e da água; 

 

d. Digitalização de processos na agricultura: Automatização de processos, IoT do agro, 

tecnologias digitais para melhorar o fluxo de trabalho, fluxo de processos e o manejo de 

rebanhos; e  

 

e. Gestão de recursos hídricos: Soluções para combater o stress hídrico, aumentando a 

produção e qualidade da produção nas condições do clima semiárido. 

 

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS NA FASE REGIONAL 

 

Os projetos serão avaliados quanto aos quesitos: 

 

1) Composição do Time (nota de 0 a 10); 

2) Grau de Inovação (nota de 0 a 10); 

3) Impacto de Mercado (nota de 0 a 10); 

4) Nível de relevância do (s) problema (s) e solução (s) propostos pelo projeto 

(nota de 0 a 10); 

5) Nível de usabilidade/aplicabilidade da solução proposta pelo projeto (nota de 0 a 

10); 

6) Nível de experiência da Startup em inovação agropecuária (nota de 0 a 10). 

 

Todos os quesitos possuem o mesmo peso para avaliação. 

mailto:sde@russas.ce.gov.br
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4. DIREITO DE IMAGEM 

 

Os candidatos concordam em estar disponíveis para o relacionamento com a mídia e 

canais de comunicação, em ceder entrevistas e reportagens que eventualmente sejam 

requisitados, com o objetivo de divulgar sua participação no AgroNordeste Digital – 

Regional Vale do Jaguaribe. 

 

5. PREMIAÇÃO 

 

5.1. Benefícios para as Startups vencedoras da Regional do Vale do Jaguaribe  

 

A ser divulgada posteriormente. 

 

5.2. Benefícios para as Startups Vencedoras da Etapa Nacional 

 

As finalistas receberão os seguintes prêmios, de acordo com a classificação final: 

 

a. Troféu para as três primeiras colocadas de cada categoria (Start e Up); 

b. Certificado com chancela do MAPA para as finalistas de cada categoria; 

c. Para as finalistas da categoria Start será ofertado um Programa de Aceleração 

coordenado pela Secretaria de Inovação do Ministério da Agricultura e Pecuária 

do Brasil; 

d. Conexão com investidores privados nacionais e internacionais da Rede Mapa 

Conecta (Aceleradoras, Hubs e Fundos de Investimentos); 

e. As finalistas farão apresentação de suas soluções em evento que será transmitido 

nacionalmente pelo Youtube do MAPA e de parceiros, dando visibilidade 

nacional às Startups; 

f. Premiações diversas a serem oferecidas pelos apoiadores e parceiros que serão 

anunciadas ao longo da Chamada. 

 

Obs.: No tocante à premiação, o MAPA se compromete pela entrega dos prêmios 

anunciados sob sua responsabilidade (itens a; b; c; d; e). Os prêmios anunciados pelos 

apoiadores e parceiros ao longo da chamada serão publicados no site, mas são de inteira 

responsabilidade dos mesmos de realizarem sua entrega. 

  

 

GRANDE VISIBILIDADE PARA TODO MERCADO AGRO 

 

Fique atento a essas dicas! 

 

O seu projeto deve estar alinhado a uma ou mais das áreas de interesse apresentadas no 

formulário de inscrição. As tecnologias apresentadas serão avaliadas quanto à sua 

viabilidade técnica e seu impacto na sociedade. 

 

STARTUPS, O AGRO BRASILEIRO PRECISA DE VOCÊS! 

 

 
CONTATO PARA DÚVIDAS 

Rafael Rocha – Agente de Desenvolvimento | Russas-CE 

Telefone: (88) 3411-8404 

E-mail: sde@russas.ce.gov 

mailto:sde@russas.ce.gov

