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Apresentamos nova(s) oportunidade(s) na sua Área de atuação. 

 

Biominas Brasil - 3° Rodada do BioStartup Lab 2017 

Descrição 

A Biominas Brasil nasceu em 1990 a partir da iniciativa de um grupo de empresas que 

objetivava fomentar o setor de ciências da vida em Minas Gerais. Originalmente com 

esse foco, trabalhando no estímulo à criação de novas empresas e apoio às existentes, 

a instituição, ao longo do tempo, ampliou seu campo de atuação e sua abrangência 

geográfica. 

A 3° Rodada do BioStartup Lab é uma iniciativa da Biominas Brasil e do Sebrae Minas 

voltada para o fortalecimento do setor de ciências da vida por meio da criação de uma 

nova geração de empreendedores. Trata-se de um Programa especializado que busca 

estimular a criação e acelerar o desenvolvimento de ideias de negócio e de empresas 

startups nas áreas de saúde humana, agronegócios/saúde animal, meio ambiente 

e digital health. 

Data Limite 

5 de fevereiro de 2017. 

Elegibilidade 

São consideradas elegíveis inscrições provenientes de todos os estados brasileiros e de 

qualquer país do mundo, realizadas por equipes. 

Nota: Os interessados devem ler o item Quem Pode Participar para mais informações. 

Benefícios 

1. A equipe finalista que obtiver a maior pontuação durante a pré-aceleração será 

tida como a vencedora da rodada e terá a continuidade do desenvolvimento e 

evolução do seu negócio (business development) aceleradas pela GroWbio, a 

aceleradora de startups da Biominas Brasil; 

2. A participação no BioStartup Lab garante benefícios intangíveis para todas as 

equipes, tais como o respaldo de ter sido selecionadas e participado de uma 

iniciativa que conta com a chancela da Biominas Brasil, do Sebrae Minas e de 

http://biostartuplab.org.br/inscricoes/
http://biostartuplab.org.br/wp-content/uploads/2016/12/2016.12.05-CHAMADA-PARA-INSCRI%C3%87%C3%83O-DE-EQUIPES-PARA-A-3%C2%AA-RODADA-DO-BIOSTARTUP-LAB.pdf
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parceiros relevantes, bem como a exposição e visibilidade que podem garantir 

vantagens na prospecção de parcerias e investimentos. 

Forma de Solicitação 

Os candidatos devem preencher o Formulário Online. 

Nota: Os interessados devem ler o item Das Inscrições e Respostas Rápidas para mais 

informações. 

 

Contatos 

E-mail: biostartuplab@biominas.org.br; 

Telefone: (31) 3303 0000. 

 

Home Page 

http://biostartuplab.org.br/inscricoes/ 

 

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

 

Banco do Brasil - Fundo Constitucional de Financiamento do 

Centro-Oeste (FCO) 

Descrição 

O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) foi criado pela Lei nº 

7.827, de 27.09.1989 com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e 

social da região, mediante a execução de programas de financiamento aos setores 

produtivos. 

Os recursos do FCO são utilizados para promover o desenvolvimento de atividades 

produtivas nos setores agropecuário, mineral, industrial, agroindustrial, de 

infraestrutura econômica, turístico, comercial e de serviços da Região Centro-Oeste. 

A Programação está segmentada por setores produtivos (empresarial e rural), sendo os 

recursos aplicados no âmbito dos seguintes programas: 

1. Programa de FCO Empresarial de Apoio aos Empreendedores Individuais (EI) 

e às Micro, Pequenas e Pequeno-Médias Empresas (MPE); 

2. Programa de FCO Empresarial para Médias e Grandes Empresas (MGE); 

http://www.fundacity.com/biostartup-lab/apply/1214
http://biostartuplab.org.br/wp-content/uploads/2016/12/2016.12.05-CHAMADA-PARA-INSCRI%C3%87%C3%83O-DE-EQUIPES-PARA-A-3%C2%AA-RODADA-DO-BIOSTARTUP-LAB.pdf
http://biostartuplab.org.br/inscricoes-encerradas/respostas-rapidas/
mailto:biostartuplab@biominas.org.br
http://biostartuplab.org.br/inscricoes/
http://www.sudeco.gov.br/documents/10157/26fdd0be-bf8a-4d45-820c-1fc89d69f57c
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7827.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7827.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7827.htm
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3. Programa de FCO Rural; 

4. Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf); 

5. Programa de FCO Empresarial para Repasse; 

6. Programa de FCO Rural para Repasse. 

7.  

Nota: Os interessados devem consultar as Prioridades Gerais, Setoriais e 
Espaciais (página 3). 

 

Data Limite 

Fluxo contínuo. 

 

Elegibilidade 

Os recursos podem ser obtidos por empreendedores da região Centro-Oeste, 

compreendendo: 

1. Pessoas Físicas; 

2. Pessoas Jurídicas; 

3. Firmas Individuais; 

4. Associações e Cooperativas de Produção. 

Valor Financiado 

Para a execução orçamentária do exercício de 2016 está previsto o montante de 

R$5.176,2 milhões. 

 

Nota: Os interessados devem consultar os Recursos Previstos por UF e Setor (página 6) 
e os Recursos Previstos por UF, Programa/Linha, Setor e Porte (página 7). 

Forma de Solicitação 

Os interessados devem consultar o item 3 da Programação de Financiamento do 

FCO/2016 (página 14). 

Contatos 

O Banco do Brasil está à disposição dos interessados para quaisquer informações 

sobre os programas de financiamento do FCO. Os endereços e os telefones de suas 

agências podem ser obtidos no Site do BB. 

http://www.sudeco.gov.br/documents/10157/26fdd0be-bf8a-4d45-820c-1fc89d69f57c
http://www.sudeco.gov.br/documents/10157/26fdd0be-bf8a-4d45-820c-1fc89d69f57c
http://www.sudeco.gov.br/documents/10157/26fdd0be-bf8a-4d45-820c-1fc89d69f57c
http://www.sudeco.gov.br/documents/10157/26fdd0be-bf8a-4d45-820c-1fc89d69f57c
http://www.sudeco.gov.br/documents/10157/26fdd0be-bf8a-4d45-820c-1fc89d69f57c
http://www.sudeco.gov.br/documents/10157/26fdd0be-bf8a-4d45-820c-1fc89d69f57c
http://www.sudeco.gov.br/documents/10157/26fdd0be-bf8a-4d45-820c-1fc89d69f57c
http://www.sudeco.gov.br/documents/10157/26fdd0be-bf8a-4d45-820c-1fc89d69f57c
http://www.bb.com.br/portalbb/home23,116,116,1,1,1,1.bb
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Home Page 

http://www.sudeco.gov.br/fco-programacao-de-financiamento 

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

 

http://www.sudeco.gov.br/fco
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