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Abertura de inscrições para a o DESAFIO 
UFABC-SENAI DE INOVAÇÃO E 
EMPREENDEDORISMO. 

 

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC, por meio de sua AGÊNCIA 
DE INOVAÇÃ - InovaUFABC, em conjunto com o SERVIÇO NACIONAL DA INDÚSTRIA - 
SENAI-SP, FAZEM SABER que se encontrarão abertas inscrições para a o DESAFIO UFABC-
SENAI DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO, por vez chamado no decorrer deste edital 
como somente DESAFIO. 

 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1 O DESAFIO UFABC-SENAI DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO será regido 
pelo presente edital. 

1.2 A organização do DESAFIO UFABC-SENAI DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO 
ficará a cargo da InovaUFABC e do SENAI-SP: 

1.3 Ao presente edital compete apresentar o regulamento de submissão de projetos para 
participação no DESAFIO UFABC-SENAI DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO. 

 
2. OBJETIVOS 
2.1 O DESAFIO UFABC/SENAI DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO é uma ação que 
une aprendizado acadêmico sobre empreendedorismo, criação de produtos, resolução de 
problemas aos principais desafios da indústria brasileira com o objetivo principal de apresentar 
ferramentas de ideação e rápida validação e prototipagem para produtos, soluções ou serviços 
inovadores. 

2.2 Ao final do DESAFIO, o objetivo é a modelagem de negócios de até oito projetos de 
negócios de base tecnológica que tenham o potencial de aumentar a competitividade da indústria 
brasileira. 

 
3. ETAPAS DO DESAFIO 
3.1 O DESAFIO UFABC-SENAI DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO. constituir-se-á 
de etapas eliminatórias e classificatórias, perfazendo um total de seis etapas, descritas abaixo: 
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I INSCRIÇÕES: as inscrições se darão exclusivamente pela internet, consoante 
item quatro deste edital, por meio de portal disponível no seguinte site, na página de 
INSCRIÇÕES acessível pelo menu: http://inova.ufabc.edu.br/desafioempreendedor/; 

II AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS PELO COMITÊ: dentre as inscrições, o 
comitê selecionará oito ideias de projetos para participar das oficinas e assim proceder à 
modelagem do negócio de base tecnológica; 

III OFICINA FASE 1: oficina presencial com três dias de duração para definição do 
problema e ideação da solução; 

IV OFICINA FASE 2: oficina não presencial, com duração de até duas semanas, 
quando os participantes deverão “entrevistar os principais atores estratégicos 
relacionados à suas soluções e refinar o produto a ser proposto”; 

V OFICINA FASE 3: com dois dias de duração, na terceira oficina a solução tomará 
a forma de um protótipo de baixa fidelidade e os grupos prepararão seus respectivos 
pitches (apresentações); 

VI APRESENTAÇÃO FINAL: o evento de encerramento do DESAFIO UFABC-
SENAI DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO contará com os oito projetos de 
negócio de base tecnológica, em apresentações presenciais ao comitê de avaliação e à 
membros da indústria paulista. 

3.2 Informações adicionais serão disponibilizadas nos canais oficiais. As datas podem ser 
conferidas no ANEXO 1 deste edital. Vide item 5.1 o acompanhamento das datas, bem como das 
regras e disposições é de inteira responsabilidade das equipes participantes. 

 
4. INSCRIÇÕES 
4.1 Poderão participar do DESAFIO UFABC-SENAI DE INOVAÇÃO E 
EMPREENDEDORISMO qualquer aluno ou ex-aluno de cursos técnicos, de graduação ou pós-
graduação que submeta, individualmente ou em grupo, projeto relacionado a um dos cinco 
pilares da indústria brasileira, pilares estes indicados pelo SENAI-SP e descritos abaixo:  

I IMPLANTAÇÕES 4.0 DE BAIXO CUSTO PARA PEQUENAS E MÉDIAS 
EMPRESAS: os primeiros passos para atingir a meta de “Fábrica Inteligente” passa por 
grandes investimentos financeiros, adaptação de estrutura e entrada em um mundo até 
então pouco acessível aos pequenos e médios industriais. Se a sua solução fornece 
dados de qualidade para a tomada de decisão, otimização de processos por meio de 
sensoriamento e coleta de dados e/ou soluções simples de aprendizado de máquina, essa 
é sua categoria. Nosso objetivo é desenvolver soluções de baixo custo para que 
pequenas e médias indústrias possam dar seus primeiros passos rumo a Indústria 4.0; 

II DESAFIOS LOGÍSTICOS, DE ATUAÇÃO EM REDE E ECONOMIA 
CIRCULAR: com oito milhões e meio de quilômetros quadrados a cobrir, atender a 
todos os potenciais clientes no território brasileiro é um imenso desafio. Como podemos 
reduzir os custos de transporte, utilizar formas mais inteligentes de estruturas já 
existentes ou desenvolver novas sem impactar o meio ambiente? Há possibilidades de 
trabalharmos em rede dentro do supply chain ou até mesmo entre concorrentes para 
garantir uma racionalidade de recursos? E, mais do que isso, como podemos acessar 
serviços ou até mesmo insumos de produção baseados no conceito de economia 
circular? Se sua ideia responde a alguma dessas perguntas, essa é sua categoria; 
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III SOLUÇÕES PARA TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA FORÇA DE TRABALHO: “Em todos os estágios da 
humanidade a tecnologia substituiu trabalhadores [...] Mas ela também cria mercados 
que não existiam” diz um estudo da Deloitte divulgado em 2014. Estar apto a exercer as 
novas funções que o mercado criará parte principalmente de mecanismos de 
treinamento e capacitação cada vez mais ágeis e cirúrgicos. Aqui procuramos por 
soluções modernas que facilitem o aprendizado, capacitação e treinamento dos 
trabalhadores da indústria, mantendo-os atualizados com as principais tendências 
tecnológicas; 

IV HARD SCIENCE - SOLUÇÕES EM MATERIAIS, MATÉRIAS-PRIMAS E 
NOVAS FORMAS DE PRODUÇÃO: nessa categoria englobamos pesquisas de novos 
materiais (melhores, mais resistentes, mais baratos, mais ecológicos), novas fontes de 
matérias-primas e/ou novas formas e processos produtivos que reduzam custos e 
aumentem a produtividade. Aqui também incluímos robotização, utilização de VANTs 
(Veículos Aéreos Não Tripulados, e.g. drones) ou qualquer inclusão de tecnologia que 
racionalize o uso de recursos; 

V DESAFIOS EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: a utilização de energia elétrica 
figura entre os maiores custos de produção para algumas das principais indústrias 
nacionais. Nessa categoria procuramos por produtos e soluções que racionalizem o uso 
de energia, potencialmente por meio de fontes renováveis ou (re)adaptação dos modelos 
atuais. Se sua ideia está de alguma forma relacionada com utilização de energia, 
inscreva-se nessa categoria. 

4.2 Serão aceitas inscrições individuais ou em grupos de até cinco pessoas. 

4.2.1 Cada integrante do grupo será considerado como sendo um único participante. 

4.2.2 Havendo interesse no acréscimo de mais participantes, até o limite estabelecido, 
deverá ser feita nova submissão, que prevalecerá sobre as submissões anteriores. 

4.3 O participante que compor mais de uma equipe poderá submeter diferentes projetos para o 
DESAFIO UFABC-SENAI DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO. Na eventualidade de 
dois ou mais projetos a serem selecionados o participante deverá optar por um único projeto para 
participação nas etapas subsequentes. 

4.4 O período de inscrições será de 15 de julho de 2019 até 13 de agosto de 2019. 

4.5 Somente serão aceitas inscrições realizadas por meio do site e durante o período de 
inscrições. 

4.6 Havendo mais de uma submissão do mesmo projeto pelo participante ou grupo, o comitê de 
seleção considerará apenas a última submissão, sendo desconsideradas as anteriores. 

4.7 Não haverá cobrança de quaisquer taxas para inscrição no DESAFIO UFABC-SENAI DE 
INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO. 

4.8 A participação de menores de 18 anos de idade estará condicionada à apresentação de 
autorização expressa dos responsáveis legais. A autorização deverá ser digitalizada e submetida 
via formulário, no momento da inscrição de projetos. O modelo encontra-se disponível no 
ANEXO 2 deste edital. 
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5. DA SELEÇÃO DOS PROJETOS 
5.1 Será constituído comitê de seleção formado por profissionais da UFABC e do SENAI-SP que 
avaliará os projetos inscritos. 

5.2 O comitê de seleção classificará oito projetos melhor avaliados e publicará no site do evento 
a lista dos oito projetos classificados. 

5.3 Os demais projetos serão ordenados de forma sequencial, do melhor avaliado para o pior 
avaliado, que terão seus participantes convidados para compor os oito projetos melhor avaliados, 
até o limite de quarenta participantes no total, de modo que cada um dos oito projetos melhor 
avaliados seja representado por grupos de cinco participantes cada. 

5.4 O comitê de seleção levará em conta os seguintes critérios para avaliação dos projetos: 

I VIABILIDADE TECNOLÓGICA / MATURIDADE DA SOLUÇÃO: domínio 
sobre o problema, clareza da proposta, grau de maturidade da solução; 

II POTENCIAL DE MERCADO: pertinência da solução para o mercado; 

III PROPOSTA DO PROBLEMA: coerência com os pilares propostos pelo SENAI; 

IV GRAU DE INOVAÇÃO: melhoria significativa ou nova aplicação de alguma 
tecnologia existente, atendimento de necessidades de maneira inédita. 

5.5 O comitê de seleção atribuirá notas indo de um a dez a cada critério. Essas notas serão 
somadas para compor a nota final de cada projeto. 

5.6 Havendo empate na composição da nota final, os projetos empatados serão ordenados 
observando as maiores notas em: I Viabilidade Tecnológica / Maturidade da Solução, II 
Potencial de Mercado, III Proposta do Problema e IV Grau de Inovação. Na persistência do 
empate, o comitê de seleção deliberará sobre qual projeto prevalecerá. 

5.7 Em caso de desistência de projetos ou participantes classificados, o comitê de seleção, a 
critério próprio, poderá convocar novos projetos ou participantes, até o limite máximo e de 
acordo com a ordem sequencial definida no item 5.3. 

5.8 A classificação de que trata o item 5.3 ocorrerá de maneira interna pelo comitê de seleção 
durante o DESAFIO e a mesma e não será divulgada. 

5.9 É de inteira responsabilidade dos participantes o acompanhamento das publicações oficiais 
no site do evento. 

 

6. DAS OFICINAS 
6.1 Conforme cronograma disposto no ANEXO 1 deste edital, o evento começa no dia 04 de 
setembro de 2019, quarta-feira, das 09h00min às 18h00min. Neste dia serão formados os times 
participantes e terá início a OFICINA FASE 1 de desenvolvimento de produtos. 

6.2 A OFICINA FASE 1 será etapa presencial no campus de Santo André da UFABC, nos dias 
04, 05 e 06 de setembro de 2019, das 09h00min às 18h00min, onde estarão presentes todos os 
participantes dos oito projetos melhor avaliados. Caso algum dos oito projetos melhor avaliados 
não tenha cinco participantes em sua composição, lhe serão acrescidos participantes de outros 
projetos, conforme ordem de classificação, formando times de 05 participantes em cada um dos 
08 projetos, perfazendo um total de 40 participantes no total para o DESAFIO. 
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6.3 Nesta OFICINA FASE 1, serão abordadas a definição do problema e a ideação da solução. 
Os times formados terão a oportunidade de desenvolver e aprimorar suas soluções por meio de 
métodos baseados em Design Thinking, Design de Serviços e Lean Startup. 

6.4 Por ocasião da OFICINA FASE 2, os times formados deverão entrevistar os principais 
stakeholders (grupos de interesse) de suas soluções propostas e com base nestas informações 
refinar sua solução e iniciar a construção do protótipo/mínimo produto viável. Esta etapa será 
externa e caberá ao time definir as melhores estratégias para sua consecução. 

6.5 A OFICINA FASE 2 acontecerá entre os dias 7 a 22 de setembro de 2019, de forma não 
presencial. 

6.6 Novamente presencial no campus de Santo André da UFABC, a OFICINA FASE 3 
acontecerá nos dias 23 e 24 de setembro, das 09h00min às 18h00min, quando a solução toma a 
forma de um protótipo de baixa fidelidade e os times prepararão seus pitches (apresentação 
sumária de 3 a 5 minutos com objetivo de despertar o interesse da outra parte (investidor ou 
cliente) pelo seu negócio. 

 
7. DA APRESENTAÇÃO FINAL 
7.1 No dia 17 de outubro de 2019, acontecerá no período da tarde no campus de Santo André da 
UFABC a final do DESAFIO UFABC-SENAI DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO. 
Será um evento aberto ao público com a apresentação dos pitches dos times participantes para 
uma banca julgadora composta por membros do ecossistema empreendedor. 

7.2 Participarão da final os oito times formados, conforme item 5. 

7.3 A formação da banca julgadora é de responsabilidade da organização do evento. 

7.4 Os projetos apresentados pelos times serão avaliados pela banca julgadora que divulgará o 
resultado ao final do evento de Apresentação Final. 

 
8. DA PREMIAÇÃO 
8.1 Os oito projetos finalistas receberão certificados de participação na Final do DESAFIO 
UFABC-SENAI DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO. 

8.2 Durante a final do DESAFIO, o chamado evento de encerramento, os finalistas terão a 
oportunidade de apresentar seus projetos a empresários, incubadoras, aceleradoras e investidores. 

8.3 Outros prêmios serão agregados durante o transcorrer da competição e anunciado aos 
interessados por meio dos canais oficiais de comunicação. 

 
9. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
9.1 O período de inscrição especificado no item 4.4 poderá ser prorrogado a critério da 
organização do evento; 

9.2 Caso haja a prorrogação nos termos do item 9.1, o novo prazo será divulgado no site do 
evento. 

9.3 As datas descritas no presente edital poderão sofrer alterações, a critério da organização do 
evento, que serão comunicadas no site do evento. 
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9.4 Para efeito dos prazos mencionados neste edital será observado o horário de Brasília. 

9.5 O participante poderá, a qualquer tempo, ser desclassificado caso proceda de maneira 
inadequada, irresponsável, desrespeitosa ou antiética em relação aos objetivos do DESAFIO 
UFABC-SENAI DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO, à organização do evento, ao 
comitê de seleção, à banca julgadora e aos demais participantes. 

9.6 Serão sumariamente desclassificados os projetos que violem direitos, que não apresentem as 
documentações solicitadas ou em que cujos participantes não estejam de acordo com este 
regulamento. 

9.7 As imagens, áudios e vídeos produzidos nos eventos e oficinas que compreendem o 
DESAFIO UFABC/SENAI DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO poderão ser utilizados 
pela UFABC ou SENAI-SP e veiculadas em publicações com temáticas afins, sem restrições de 
qualquer espécie.  

9.8 Eventuais dúvidas não esclarecidas por este edital ou nos regulamentos citados por ele 
poderão ser encaminhadas ao endereço eletrônico: empreenda@ufabc.edu.br. 

9.9 Casos omissos serão avaliados e resolvidos pela organização do evento posteriormente. 

9.10 E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, EXPEDE o presente Edital. 

 

 

Santo André, 15 de julho de 2019. 

 

 

 

 

 

Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior 
Universidade Federal do ABC - UFABC 

 
 
 
 
 

Breno Ortiz Azeredo Sousa Andrade 
SENAI-SP 
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ANEXO 1 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

EVENTO DATA 

Período de inscrições das equipes 15 de julho a 13 de agosto de  

2019. 

Divulgação dos oito projetos melhor avaliados e 

classificação 

23 de agosto de 2019. 

OFICINA FASE 1 04 a 06 de setembro de 2019. 

OFICINA FASE 2 07 a 23 de setembro de 2019. 

OFICINA FASE 3 23 e 24 de setembro de 2019. 

Evento de Apresentação Final 17 de outubro. 

Cronograma sujeito a alterações, conforme item 9.3. Consulte os canais de comunicação 

oficiais do evento. 
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ANEXO 2 

Termo de autorização de responsável legal por menor de 18 anos 

Eu________________________________________, Carteira de Identidade nº_____________, 

órgão expedidor ______, CPF nº_____________________, responsável legal, na qualidade de 

________ (pai, mãe ou tutor), do 

menor___________________________________________________, Carteira de Identidade 

nº____________________, órgão expedidor______, nascido (a) em ___ de 

_________________do ano de _________, AUTORIZO a participação no DESAFIO UFABC-

SENAI DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO, evento este organizado pela UFABC e 

SENAI-SP, assumindo toda a responsabilidade pela presente autorização e participação do 

menor. A presente declaração tem por objetivo permitir a concorrência do menor nas atividades 

desse evento, permanecendo a necessidade da presença dos pais ou responsáveis nas atividades 

que necessitem da representação formal do menor no contexto do DESAFIO UFABC-SENAI 

DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO. 

 

 

_______________, ______de _______________________de 2019. 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Assinatura do Responsável legal 


