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Olá,
Para se inscrever no EDITAL DECOLA siga o passo a passo e boa sorte!

1- ACESSE A PÁGINA DE INSCRIÇÃO

1.1 - Acesse o link abaixo: 
https://gust.com/programs/decola-programa-de-aceleracao-social-2019

1.2 - Clique em “SUBMETER ATÉ 30 DE AGOSTO”

2- CADASTRE-SE NA PLATAFORMA GUST

Antes de completar as informações do edital, você precisará se cadastrar na 
plataforma GUST.
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Nos conte sobre 
o seu negócio

Qual é o nome do Negócio Social?

Selecione qualquer opção

Há quanto tempo seu Negócio Social está atuando?

Onde se localiza seu Negócio Social?

Vamos Começar.

Nome

Qual é seu nome?

Sua organização 
possui um ou mais dos 
relacionamentos abaixo? 
(Selecione todos que 
se apliquem)

Co-fundador Assessores Contratantes

Nenhuma das anteriores

Sobrenome

3- INFORMAÇÕES SOBRE O SEU NEGÓCIO

3.1 - Insira as informações sobre o seu Negócio

ATENÇÃO: você ainda estará no cadastro da plataforma GUST! No item 
“INCORPORATION TYPE” selecione qualquer opção, isso não interferirá no 
cadastro do edital.

2.1 - Preencha as informações solicitadas e depois clique em “Seguinte”.
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Qual é seu email?

Crie sua senha 
(no mínimo 6 caracteres)

Eu concordo com o Termo de Serviço e 
Política de Privacidade do Gust

Inscreva-se com Linkedin

3.2 - Adicione seu email e crie uma senha de no mínimo 6 caracteres. Selecione o “Não 
sou um robô” e “Eu aceito os termos e condições” e, depois clique em “Inscrever-se”.

4- CADASTRO NO EDITAL

4.1 - Inicie o cadastro no edital preenchendo os dados solicitados e clicando em 
“Seguinte” até completar todas as categorias.

5- VÍDEO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO

5.1 - Você está quase no fi m! Insira o link de um vídeo, de até 3 minutos, apresentando 
o projeto e um pitch, caso tenha. Depois clique em “Enviar Solicitação”.
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Acompanhe suas inscrições e relacionamentos

6- SUA INSCRIÇÃO FOI FINALIZADA!

6.1 - Sua inscrição foi fi nalizada! Você será avisado ao fi nal da página sobre o estado 
da sua solicitação e também receberá um e-mail com a confi rmação do envio da 
solicitação. Não é necessário preencher mais nenhuma outra informação!

Edital Decola
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CONTATOS PARA DÚVIDAS

Tel: 21 2516-2854
E-mail: contato@ekloos.org
Skype: instituto.ekloos


