
 
 

 

REGULAMENTO  

  

 

O QUE É? 

  

Trata-se de uma iniciativa que integra a programação do II EI! (Encontro de Empreendedorismo e Inovação), e que 

busca projetos e ideias inovadoras na área de Biotecnologia e Saúde Humana  para solucionar problemas relevantes do 

Brasil. 

A proposta é oferecer aos participantes oficinas, mentorias, espaço para apresentação e contatos com profissionais e 

investidores a fim de que os inscritos avaliem o potencial inovativo, a exequibilidade, a relevância e a capacidade de 

expansão, escalabilidade e monetização da ideia para que ela se transforme em realidade. 

  

QUEM PODE PARTICIPAR? 

  

Aceitamos tanto inscrições individuais quanto equipes de até 5 pessoas. Não há restrição quanto à idade máxima dos 

participantes tampouco quanto à área de formação e atuação, já que, apesar do desafio buscar propostas em 

Biotecnologia e Saúde Huamana, podem existir iniciativas que resolvam problemas nesse âmbito e não sejam 

necessariamente da área de Biológicas. 

As únicas regras são: 

- Pelo menos um membro de cada equipe deve ser aluno de graduação, pós-graduação, docente, servidor técnico 

administrativo ou egresso da Unesp (independente do campus); 

- Cada inscrito só poderá participar de uma equipe; 

- Não será permitida a alteração dos integrantes da equipe depois que a inscrição for efetuada; 

- Pelo menos um membro de cada equipe deve estar inscrito no EI 2019, efetuando o pagamento da taxa de R$ 20,00 

para submeter a proposta ao Desafio. Caso a proposta da equipe seja aprovada e os demais membros queiram 

participar presencialmente da iniciativa, todos devem estar regularmente inscritos no evento.  

 

QUANDO E ONDE? 

  

As atividades com os participantes da iniciativa ocorrerão durante os dias 19 e 20 de novembro de 2019 durante o II 

Encontro de Empreendedorismo e Inovação (EI! ) da Unesp, que será realizado no campus de Araraquara da 

Universidade. 

  

COMO SERÃO FEITAS AS INSCRIÇÕES? 

  

As inscrições devem ser realizadas pela internet, através de um formulário disponível no site do evento até às 23h59 

no dia 04 de novembro de 2019. 

Independente do número de inscritos serão selecionadas até 10 propostas para participarem do Desafio. Contudo, 

todos que preencherem o formulário de inscrição receberão via e-mail um feedback da comissão do Desafio com dicas 

e orientações para que eles aprimorem sua inovação. 

No formulário, os interessados devem responder às seguintes questões: 

 

- Qual é o nome do projeto? 

 

- Qual é o nome da equipe?  

about:blank


 

- Quem são os membros da equipe? 

 

- Que problema a inovação proposta resolve? Contextualize o cenário da sua ideia e apresente a solução em 5 linhas.  

 

- Quem se beneficia com a inovação proposta? 

 

- Em que fase de desenvolvimento a proposta está? Selecione entre: Ideia; Protótipo; Validação; Busca de clientes e 

parceiros para expansão.  

 

Além de responder às questões acima, os participantes devem gravar um vídeo de até 2 minutos no qual apresentam a 

equipe e explicam a inovação. É necessário que seja feito o upload do vídeo em uma Plataforma como Youtube ou 

Vimeo, ou ainda em um Drive (como Google Drive, entre outros), e para a Comissão Organizadora deve ser enviado 

apenas o link de acesso para o vídeo.  

 

QUEM SERÁ A COMISSÃO QUE SELECIONARÁ AS PROPOSTAS? 

 

Conforme mencionado, serão selecionadas no máximo 10 propostas para participar do desafio. Essa seleção será feita 

por uma Comissão formada por 6 pessoas de diferentes áreas e com experiências distintas com Empreendedorismo e 

Inovação.  

 

QUAIS SÃO AS DINÂMICAS, ETAPAS E ATIVIDADES ? 

 

1.Pré-seleção: As propostas inscritas serão avaliadas por uma comissão, que selecionará até 10 pessoas/equipes que 

efetivamente participarão do desafio. A comissão julgadora avaliará os seguintes itens nessa fase: 

 

- A solução/produto/processo é inovadora e resolve um problema real do país? 

- Existe mercado para a solução/produto/processo proposto? 

- O diferencial da solução/produto/processo é evidente? 

- O cenário de concorrência para a solução/produto/processo é favorável? 

- A proposta é exequível? 

- A ideia já foi validada? 

  

Visando zelar pela relevância e pela qualidade das propostas, a Comissão Organizadora pode optar por selecionar 

menos de 10 equipes. 

 

2.Anúncio dos selecionados:  Até o dia 08 de novembro será divulgado no site do evento a relação das propostas 

selecionadas, e a Comissão Organizadora também enviará um e-mail para cada uma das equipes escolhidas. Os 

selecionados terão até o dia 13 de novembro para  enviar um e-mail para ei.desafio@unesp.br  confirmando a 

participação, mencionando qual/quais dos membros participará da etapa presencial (explicada abaixo) e anexando, na 

mesma mensagem, um comprovante que ateste a relação de pelo menos um dos membros da equipe com a Unesp.  

Todos os membros de cada equipe selecionada são bem-vindos na etapa presencial, mas caso existam participantes 

que não residam em Araraquara, cidade sede do evento, as despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação 

ficarão a cargo dos inscritos.  

  

3. Oficinas e Mentorias:  No dia 19 de novembro das 09h às 12h30 os participantes terão acesso a uma Programação 

exclusiva conforme agenda abaixo: 

 

- 09h às 10h – Oficina de Modelo de Negócios com Luciano Avallone Bueno, responsável pela iniciativa 

“Protagonista Empreendedor” e professor na UFABC; 



- 10h30 às 11h30 – Oficina de Pitching com Tainah Veras, atuante na Agência Unesp de Inovação e professora em 

áreas como Comunicação, Inovação, Técnicas de Apresentação e Branding; 

- 11h30 às 12h30 – Mentorias com: 

Prof. Luciano Avallone Bueno - Protagonista Empreendedor, UFABC (Santo andré) 

Ednea Casagrande Pinheiro - Nova marca São Carlos 

Andreísa Flores - Incubadora InovaJab, Unesp Jaboticabal 

Profa. Luciana Fleuri - Gestora do IBIT (Escritório de Inovação e Tecnologia do Instituto de Biociências), Unesp 

Botucatu 

Prof. Osmir Batista de Oliveira Junior - Professor da Faculdade de Odontologia da Unesp de Araraquara e atuante em 

diversos projetos de inovação na área de Saúde Humana 

Prof. Elton Eustáquio Casagrande - Professor da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp Araraquara 

 

Indicamos que as equipes selecionadas utilizem o período da tarde do dia 19 de novembro para a realização de 

reuniões a fim de amadurecer as propostas e ensaiar para o Pitching do dia 20 de novembro. 

  

4.Apresentação e Avaliação do Pitch: As apresentações serão realizadas no dia 20 de novembro das 16h30 às 18h15. 

Cada equipe terá até 5 minutos para realizar sua apresentação, e na sequência a banca avaliadora terá até 5 minutos 

para realizar perguntas e comentários. A banca avaliadora também será formada por pessoas de diferentes instituições, 

com repertórios diversos e experiência na área de Inovação.  

 

5.Resultado do Desafio: As 10 equipes receberão certificado de participação, os três primeiros lugares ganharão um 

troféu confeccionado especialmente para o evento, e a pessoa/equipe que ficar em primeiro lugar ganhará:  

 

-Viagem para conhecer o Lab de Inovação do Santander na cidade de São Paulo, com todas as despesas pagas; 

- Mentoria exclusiva com o time de projetos do Onovolab;  

- Matéria realizada pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp;  

 

Além disso, a Comissão está estudando outras premiações.  

  

CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO  

  

A equipe será desclassificada caso o conteúdo das resoluções criadas: 

 

-Possa causar danos a terceiros, seja através de difamação, injúria ou calúnia, danos materiais e/ou danos morais; 

-Seja obsceno e/ou pornográfico; 

-Contenha dados (mensagens, informação, imagens, entre outros) subliminares; 

-Contenha dados e/ou informações que constituam ou possam ser entendidos como violação legal à ordem e/ou 

segurança pública; 

-Constitua ofensa à liberdade de crença e às religiões; 

-Contenha dado e/ou informação racista ou discriminatória; 

-Faça propaganda eleitoral ou divulgue opinião favorável ou contra partidos ou candidatos; 

-Viole direitos de propriedade intelectual, em especial direitos autorais e marcários. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

-A Comissão Organizadora não concederá aos participantes atestados que justifiquem falta no trabalho e/ou em aulas 

devido à sua participação na competição. 

-A organização do evento não se responsabiliza pelos gastos dos participantes com a sua locomoção, alimentação e 

hospedagem durante a realização do Desafio. 

-Os participantes autorizam a cessão de seus dados cadastrais à comissão organizadora, permitindo que a referida 

comissão divulgue e publique seus nomes, imagens, vozes, desempenhos, bem como os trabalhos apresentados 

durante a competição, em qualquer meio de comunicação, nacional e internacional, em língua portuguesa ou traduzida 

para outros idiomas, na forma impressa ou eletrônica, por período a critério dos organizadores. 



-Os participantes concordam desde já que o presente Regulamento poderá ser alterado pela Comissão Organizadora 

sem aviso prévio, caso sejam necessárias complementações ou alterações. Além disso, eventuais lacunas neste 

Regulamento que acarretem qualquer dúvida ou imprevistos serão decididos pela Comissão Organizadora, cujas 

decisões são soberanas. 

-Ao se inscreverem, os candidatos manifestam sua concordância com os termos deste regulamento. 

 

 


