REGULAMENTO NEXT GEN – AIBA LAB
1. Objetivo
O Next Gen é um ciclo de atividades, dentro do programa AIBA Lab, promovido pela
Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA) e SENAI CIMATEC, com apoio do Land
Innovation Fund, voltado para formação de agentes apoiadores do empreendedorismo e inovação. O
Next Gen oferece aos seus participantes uma imersão sobre o ecossistema de empresas de tecnologia
(startups) e sobre como o relacionamento com essas empresas pode auxiliar na sustentabilidade dos
empreendimentos rurais de produção de soja, além de proporcionar uma experiência prática de
identificação de ideias e oportunidades.
Os encontros serão realizados entre os dias 22 de setembro a 29 de outubro de 2021 de forma
online. O Next Gen é um ciclo de atividades parte do programa de inovação aberta AIBA LAB, que
busca atrair e desenvolver empreendedores que, com uso de tecnologia, tragam soluções mais
acessíveis, sustentáveis e adaptadas à realidade local para a cadeia da produção da soja na região
oeste da Bahia. Para mais informações, acesse: https://aibalab.org.br/.
2. Programação
Etapa de Imersão:
Os encontros para a imersão em empreendedorismo e inovação e estão divididos em três
módulos:
a. Módulo 1 - Introdução sobre Startup: O módulo tem o objetivo de apresentar aos
participantes sobre as startups, o processo de desenvolvimento e seus desafios para
sobrevivência e o cenário das startups de agro no Brasil. Data: 22 de setembro de
2021 das 16h às 18h.
b. Módulo 2 – Oportunidades com Startup: O módulo tem o objetivo de trazer
informações de como identificar o valor e as opções de captação e investimento de
startup. Data: 29 de setembro de 2021 das 16h às 18h.
c. Módulo 3 - As Vantagens da Sustentabilidade no Negócio: O módulo tem o objetivo
de apresentar como o investimento em sustentabilidade traz benefícios para os
empreendimentos rurais e cases de sucesso. Data: 06 de outubro de 2021 das 16h às
18h.
Etapa Prática
Após a etapa de imersão, será realizado o módulo de experiências práticas. Durante essa
etapa, os participantes realizarão mentorias para as equipes de startups indicadas pela instituição,
com intuito de verificar na prática os conceitos e ferramentas da imersão, e ainda apoiar esses
empreendimentos a validarem suas ideias. Os participantes poderão manifestar interesse
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participação da etapa prática por meio de formulário eletrônico que será disponibilizado após a
realização do módulo 3 da etapa de imersão. Os participantes deverão indicar a disponibilidade de dia
e horário para participar das reuniões de mentoria e acessar a programação da oficina.

3. Local do Evento
Devido as restrições da pandemia, as interações serão 100% online, garantindo a segurança e
acessibilidade dos participantes. O link de acesso dos encontros será enviado aos participantes com
até 48 horas de antecedência pelo e-mail contato@aibalab.org.br.
4. Inscrições
A inscrição para o Next Gen é gratuita e poderá ser realizada através do preenchimento do
formulário eletrônico (https://bit.ly/nextgenaibalab) até o dia 20 de setembro de 2021. Poderá se
inscrever qualquer pessoa maior de 18 anos que seja produtor(a) rural ou pessoa indicada para o
representar, colaborador(a) em posição de liderança ou consultor (a), pesquisador(a) ligado a um
empreendimento rural de produção de soja.
Caso o número de inscrições exceda o total de 50 (cinquenta) participantes, serão priorizadas,
por ordem de inscrição, as inscrições de produtores e colaboradores, considerado um inscrito por
unidade produtiva, até o preenchimento do número total de vagas. Os produtores associados AIBA
terão preferência em relação aos demais.
A confirmação da inscrição será enviada pelo contato@aibalab.org.br com as informações da
programação completa do evento.

5. Certificação
O certificado de participação será concebido para todos os participantes, com designação da
carga horária proporcional a sua participação, o qual será enviado no prazo de 30 dias após a
finalização do evento.

6. Contato
Em caso de dúvidas, solicitações e informações poderá ser dirigido por e -mail para:
contato@aibalab.org.br.

Bahia, 08 de setembro de 2021
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