
   
 

 

Regulamento do 1º Desafio UFSCar de Inovação e Empreendedorismo  

1. DOS OBJETIVOS DO DESAFIO DE INOVAÇÃO E EMPREEDEDORISMO 

1.1. O Desafio de Inovação e Empreendedorismo é organizado pela Agência de Inovação da 

UFSCar, com o objetivo principal de levar à sociedade os avanços tecnológicos resultantes 

de estudos, pesquisas e ações empreendedoras. Por meio deste desafio, serão 

selecionados e premiados honorificamente projetos propostos por grupos da UFSCar ou 

da comunidade externa, de acordo com o disposto neste regulamento. 

1.2. O presente Desafio tem como objetivos específicos: 

1.2.1. Estimular a inovação tecnológica em toda a comunidade UFSCar; 

1.2.2. Identificar na Universidade projetos com potencial para transferência de tecnologia; 

1.2.3. Apoiar projetos de inovação, visando sua viabilização e avanço, impulsionando seus 

resultados e buscando recursos para que estes resultados possam beneficiar 

efetivamente à sociedade; 

1.2.4. Disseminar a cultura da inovação e do empreendedorismo, seja na UFSCar seja na 

sociedade como um todo; 

1.2.5. Capacitar alunos, professores, pesquisadores e funcionários da UFSCar para inovar, 

empreender e transformar a sociedade. 

 

2. TAMANHO E COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES  

2.1. Poderão participar do presente Desafio equipes compostas, preferencialmente, entre 3 

(três) a 5 (cinco) integrantes. 

2.1.1.  Inscrições de equipes com número de participantes abaixo de 3 ou acima de 5 serão 

analisadas pela Agência de Inovação. 

2.1.2. Os componentes da equipe podem pertencer a campi diferentes. 

2.1.3. Cada integrante das equipes poderá participar de apenas uma equipe.  

2.1.4. Não podem participar do Desafio de Empreendedorismo e Inovação da UFSCar servidores 

da Agência de Inovação e empregados de Empresas Apoiadoras ou de Empresas 

Patrocinadoras, nem pessoas que possuam parentesco de primeiro grau com estes. 

2.2. Caso o participante do Desafio for menor de 18 anos de idade, o responsável legal deverá 

preencher o formulário de autorização de participação constante no Anexo 1. 



   
 
2.3. O grupo deverá eleger um de seus integrantes para ser o Líder do Projeto, ou contato 

principal da equipe, cabendo a esse integrante a comunicação com a Agência de Inovação 

da UFSCar em todas as etapas do Desafio; 

2.3.1. Nas situações em que for possível e cabível poderá ser indicado um integrante para ser o 

Vice-Líder, sendo de responsabilidade do Vice-Líder a substituição do Líder do Projeto em 

sua ausência. 

2.4. É permitida aos participantes a desistência na participação do Desafio a qualquer 

momento, devendo o Líder do Projeto comunicar a exclusão do membro, fornecendo os 

dados de identificação do participante a ser excluído. Caso o membro solicitante da 

desistência for o Líder do Projeto, o Vice-Líder passará a desempenhar suas funções do 

Líder do Projeto.  

2.5. Cada equipe poderá propor apenas 1 (um) projeto para participar do Desafio.  

 

3. Vínculo dos Projetos com a UFSCar 

3.1. Poderão participar do Desafio UFSCar de Inovação e Empreendedorismo: 

3.1.1. Projetos com a participação de pelo menos um membro da Comunidade UFSCar; 

3.1.2. Projetos de membros da comunidade externa baseados em tecnologias 

desenvolvidas na UFSCar, previamente indicadas. 

3.1.3. Outros tipos de vínculos, que serão analisados e, se aprovados, homologados na 

fase de inscrição. 

 

4. TIPOS DE PROJETOS 

4.1. No momento da inscrição as equipes deverão optar por um dentre os seguintes tipos de 

projetos: 

4.1.1. Projetos de novos empreendimentos inovadores, contando com a participação de pelo 

menos um membro da comunidade UFSCar (alunos, docentes, servidores técnico-

administrativos ou pesquisadores da UFSCar); 

4.1.2. Projeto baseado em tecnologia protegida da UFSCar (patentes, softwares, cultivares ou 

outros ativos, cuja lista será disponibilizada no site do Desafio); 

4.1.3. Projetos de pesquisa em fase de solicitação de patente (caso em que serão tomadas 

medidas complementares visando o sigilo das informações sobre o projeto); 



   
 
4.1.4. Outros tipos de projetos, que serão descritos pelos proponentes, analisados e, se 

aprovados, homologados na fase de inscrição. 

 

5. DAS ETAPAS DO DESAFIO 

5.1. O Desafio consistirá das seguintes etapas: 

a) Fase 1: Inscrição; 

b) Fase 2: Modelo de Negócio simplificado e classificação para a Fase 3; 

c) Fase 3: Prova de Conceito, Plano de Negócios e classificação para a Fase 4; 

d) Fase 4: Articulação de parcerias, captação de recursos, apresentação dos projetos e 

indicação dos vencedores. 

 

6. DA INSCRIÇÃO 

6.1. A inscrição no Desafio será realizada por meio de formulário eletrônico, constante na 

página www.desafio.ufscar.br, sendo vedada a inscrição por qualquer outro meio; 

6.1.1. A Agência de Inovação da UFSCar enviará um e-mail de confirmação de inscrição, que 

servirá de protocolo de recebimento. Cabe à equipe certificar quanto ao recebimento do 

e-mail de confirmação. 

6.2. A inscrição deve ser realizada dentro do prazo estipulado no site, não sendo aceitas 

inscrições após esse prazo. 

6.2.1. Caso a equipe não receba o e-mail de confirmação de inscrição até as 23h59min do dia 16 

de Outubro de 2017, deverá entrar em contato imediatamente com a Agência de 

Inovação da UFSCar, no telefone (16) 3351-9040, para reportar o problema. 

6.3. Dúvidas sobre a inscrição poderão ser apresentadas até o dia 15/10/2017, exclusivamente 

pelo e-mail: desafio@fai.ufscar.br. 

 

7. DA REALIZAÇÃO DAS FASES 2 E 3 

7.1. As equipes serão notificadas do início de cada fase e sobre a continuidade do desafio por 

e-mail. 

7.2. Durante cada fase será realizado um evento presencial de capacitação sobre temas 

pertinentes à apresentação desta fase. Os títulos, locais e horários das capacitações serão 

divulgados posteriormente. 

http://www.desafio.ufscar.br/
mailto:desafio@fai.ufscar.br


   
 
7.2.1. Os integrantes de equipes que não puderem comparecer ao evento receberão por e-mail 

informações sobre o conteúdo da capacitação. 

7.3. Um mentor, que acompanhará e orientará a equipe na elaboração do projeto.  

7.3.1. As mentorias ocorrerão preferencialmente nos campi da UFSCar, em locais a serem 

divulgados. 

7.3.2. Não havendo possibilidade de mentoria presencial, estas poderão ocorrer de modo 

remoto. 

7.4. Serão fornecidos materiais de apoio resumindo as orientações fornecidas nos eventos de 

capacitação. 

7.5. As equipes serão convidadas a apresentar resultados de seus avanços a uma Banca 

Avaliadora composta por (pelo menos) 3 (três) avaliadores, sendo um deles o mentor da 

equipe. Desejavelmente, um dos avaliadores será membro da comunidade externa, 

interessado em colaborar na viabilização dos projetos. 

7.5.1. As equipes que não submeterem seus projetos serão consideradas desistentes e 

desclassificadas do Desafio. 

7.6. Ao final da Fase 3 serão selecionadas cerca de 10 (dez) equipes para participação na Fase 4 

do Desafio. 

 

8. DA REALIZAÇÃO DA FASE 4 

8.1. As equipes serão notificadas por e-mail de sua seleção para esta fase. Será realizada 

também uma divulgação pública das equipes selecionadas. 

8.2. Serão realizados eventos presenciais de capacitação sobre temas pertinentes à fase 4. Os 

títulos das capacitações serão divulgados posteriormente. 

8.3. Os integrantes de equipes que não puderem comparecer ao evento receberão por e-mail 

informações sobre o conteúdo da capacitação. 

8.4. Quando possível, e quando pertinente, as equipes classificadas para fase 4 terão acesso a 

em espaço de trabalho na modalidade de coworking, para realização das atividades desta 

fase. 

8.5. As equipes continuarão sendo orientadas por um mentor, que acompanhará e orientará 

a equipe na elaboração do projeto.  

8.6. Serão fornecidos materiais de apoio resumindo as orientações fornecidas nos eventos de 

capacitação. 



   
 
8.7. As equipes que não entregarem resultados de seus trabalhos na fase 4 serão consideradas 

desistentes e desclassificadas do Desafio. As equipes não desistentes serão convidadas a 

apresentar resultados de seus avanços a um júri final. 

 

 

9. ANÁLISE E SELEÇÃO DOS PROJETOS 

9.1. Será nomeada uma Comissão Avaliadora, composta por membros da comunidade interna 

e externa à UFSCar, convidados pela Agência de Inovação da UFSCar, a fim de proceder à 

análise e avaliação dos projetos. 

9.2. Cada projeto será avaliado por uma comissão composta por pelo menos 3 (três) membros.  

9.3. Todos os projetos regularmente inscritos serão analisados por membros da Comissão 

Avaliadora no prazo previsto neste edital, e serão avaliados seguindo os critérios: 

a) Potencial do projeto para beneficiar a sociedade; 

b) Viabilidade econômica do projeto, e potencial para gerar desenvolvimento; 

c) Inovação e originalidade da proposta; 

d) Potencial de proteção via propriedade intelectual ou outra forma; 

e) Potencial de globalização; 

f) Clareza e coerência da proposta; 

g) Comprometimento e potencial da equipe. 

9.3.1. Cada projeto será avaliado por pelo menos 3 (três) membros da Comissão Avaliadora, a 

serem indicados pela Agência de Inovação da UFSCar.  

9.3.2. As avaliações de cada um dos membros terão caráter de subsidiar decisões da Comissão 

Avaliadora como um todo, que selecionará os projetos classificados para as fases 

seguintes, e os vencedores. 

 

10. A INDICAÇÃO DOS VENCEDORES 

10.1. Será montado um Júri Final para avaliação dos projetos e das apresentações orais, com 

membros selecionados da Comissão Avaliadora, e possivelmente outros convidados. 

10.2. As equipes classificadas para a Fase 4 que reportarem avanço em suas atividades serão 

convidadas a apresentar seus projetos para o Júri Final em data a ser definida, sendo que 

serão notificadas antecipadamente. 

10.3. Serão apontados vencedores nas categorias: (a) Startup, e (b) Licenciamento. 



   
 
10.4. Os vencedores receberão certificados, atestando a honorabilidade de seu feito. 

10.5. Em adição aos certificados honoríficos, poderão ser concedidos prêmios de outras 

naturezas, dado que houver captação de recursos e/ou parcerias para esse propósito. 

 

11. DOS DIREITOS DE IMAGEM 

11.1. Poderão ser realizados, pela UFSCar ou por Empresas Apoiadoras indicadas pela UFSCar, 

registros de imagem e som durante a realização do Desafio. No ato de sua inscrição, todos 

os integrantes das equipes declararam implicitamente que concordam com a divulgação 

pública - sem qualquer ônus - de seus nomes, de suas imagens, e de informações sobre 

seus projetos, pela UFSCar ou por empresas parceiras formalmente autorizadas para tal, 

durante ou após a realização do Desafio, respeitadas as peculiaridades de sigilo 

temporário dos projetos em fase de depósito de patentes.  

11.2. Projetos com resultados em fase de depósito de patentes deverão inscrever-se como tal, 

o que implicitamente será considerado em solicitação de sigilo quanto aos dados do 

projeto. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. A Agência de Inovação da UFSCar poderá cancelar o Desafio em razão de caso fortuito ou 

de força maior, e também por insuficiência de inscrições, a seu critério, sem que isso 

importe em qualquer direito indenizatório. 

12.2. Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela Agência de Inovação da UFSCar, 

possivelmente apoiada pela Comissão Avaliadora. 

12.3. As instâncias de avaliação reservam-se o direito de não selecionar ou não premiar 

qualquer proposta, caso entendam que nenhuma se enquadra no objetivo e nos critérios 

de qualidade esperados. 

12.4. As decisões da Agencia de Inovação, e das instâncias de avaliação, em qualquer uma das 

fases de avaliação e julgamento, são soberanas e não serão susceptíveis de recursos ou 

impugnações. 

 

  



   
 
 

 

 1º Desafio UFSCar de Inovação e Empreendedorismo  

ANEXO 1 

 

AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO PARA MENORES 

 

 

Dados do responsável: 

Nome completo: 

CPF: 

RG: 

Grau de parentesco: 

Telefone: (      ) 

 

Eu,__________________________________________________________________________ 

autorizo o(a) menor ______________________________________________________ 

R.G. ______________________ a participar do Desafio UFSCar de Inovação e 

Empreendedorismo. 

 

 

Data:_________/___________/____________ 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Pai ou Responsável 

 

 

 

 

Obs.: Esta autorização, para menores de idade, deve ser assinada e enviada por e-mail após a 

Inscrição via Formulário online. 


