EDITAL/REGULAMENTO DE
CONCURSO nº 01/2017

INOVA-SE:
Prêmio Senac de Ideias Inovadoras
RETIFICATIVO nº2

Senac em Minas
Gerência Universitária/Superintendência Educacional

EDITAL/REGULAMENTO CONCURSO Nº 01/2017
INOVA-SE: PRÊMIO SENAC DE IDEIAS INOVADORAS
RETIFICATIVO Nº2
O Senac-MG, no uso de suas atribuições, RETIFICA as seguintes informações divulgadas
nos itens abaixo, correspondentes ao Edital/Regulamento Nº 01/2017, referentes:
• ao período de inscrição (item 8.1);
• às etapas e períodos de realização (item 9);
• ao cronograma de execução (item 16);

Onde se lê no item 8.1:

As inscrições para o INOVA-SE: Prêmio Senac de Ideias Inovadoras – 2017 se darão no
período de 22 de junho a 13 de agosto de 2017, até às 23h59min, horário de Brasília,
exclusivamente por meio do preenchimento completo do formulário eletrônico de
inscrição disponibilizado no link do sistema de inscrição.

Leia-se no item 8.1:

As inscrições para o INOVA-SE: Prêmio Senac de Ideias Inovadoras – 2017 se darão no
período de 22 de junho a 10 de setembro de 2017, até às 23h59min, horário de Brasília,
exclusivamente por meio do preenchimento completo do formulário eletrônico de
inscrição disponibilizado no link do sistema de inscrição.

Onde se lê no item 9:

9. DAS ETAPAS E PERÍODOS DE REALIZAÇÃO
9.1. O Concurso INOVA-SE: Prêmio Senac de Ideias Inovadoras – 1ª edição acontece de
junho a novembro de 2017, em três etapas, a saber:

PRIMEIRA ETAPA: SELEÇÃO DA IDEIA INOVADORA (ELIMINATÓRIA)

9.1.1. Esta etapa constitui-se do período de preenchimento, postagem dos formulários
eletrônicos das “Ideias Inovadoras” e da seleção das Ideias Inovadoras que passarão para
a etapa Semifinal. O formulário será disponibilizado no site http://www.senacinovase.
com.br/ .
9.1.2. Período: de 28/08/2017 a 06/09/2017, até às 23h59m, horário de Brasília.
9.1.3. Para mais informações, acesse o http://www.senacinovase.com.br/.
9.1.4. Após o envio da Ideia Inovadora, não será possível fazer qualquer alteração.
9.1.5. As equipes avaliadas, tendo apresentado as melhores ideias, serão convocadas a
participarem da 2ª Etapa – Semifinal.
9.1.6. No dia 28 de setembro de 2017 serão divulgadas as 10 (dez) melhores Ideias
Inovadoras, sendo 05 (cinco) por categoria, selecionadas para a 2ª Etapa/Semifinal.

SEGUNDA ETAPA: ELIMINATÓRIA (SEMIFINAL)
- Fase Virtual (Capacitação e Elaboração do Modelo de Negócios)
9.1.7. Período: 02/10/2017 a 03/11/2017, até às 23h59m, horário de Brasília.
9.1.8. As equipes classificadas irão elaborar os Modelos de Negócios, detalhando as
ideias inovadoras selecionadas na 1ª etapa do INOVA-SE 2017, mediante orientações
do(a) professor(a) Mentor(a).
9.1.9. Para subsidiar o desenvolvimento dos modelos de negócios, as equipes deverão
participar de quatro capacitações com temas relacionados à Inovação, a serem
realizadas pelo Senac em Minas, e transmitidas via webconferências. As gravações das
webconferências estarão disponíveis somente para as 10 (dez) equipes selecionadas
para a 2ª etapa do INOVA-SE 2017.
9.1.10. Após a elaboração dos Modelos de Negócios e validação pelo(a) professor(a)
Mentor(a), as equipes deverão postar o arquivo com a versão final do Modelo de
Negócios no site http://www.senacinovase.com.br/.
- Fase Presencial (Semifinal Do Inova-Se 2017: Banca De Avaliação / Etapa Eliminatória)
9.1.11. Dia: 18 de novembro de 2017.
9.1.12. Horário de realização: 8h às 10h
9.1.13. Nesta etapa as 5 (cinco) equipes da categoria Graduação e as 5 (cinco) equipes
da categoria Pós-graduação, classificadas para a 2ª etapa/Semifinal, deverão eleger
um membro para apresentar o modelo de negócios em 10 minutos, para a banca de
avaliação, formada pela comissão julgadora. A comissão julgadora elegerá os 3 (três)
modelos de negócios de cada categoria para serem apresentados na 3ª etapa/Final do
concurso.
9.1.14. Após a realização da banca de avaliação dos modelos de negócios, as equipes
selecionadas poderão realizar o aprimoramento do modelo de negócios, no horário das
10h às 12 h.

TERCEIRA ETAPA: CLASSIFICATÓRIA (FINAL)

9.1.15. Dia: 18 de novembro de 2017.
9.1.16. Horário de realização: 14h às 15h
9.1.17. Nesta etapa as 3 (três) equipes da categoria Graduação e da categoria Pósgraduação, eleitas na 2ª etapa/Semifinal, deverão eleger um membro da equipe para
apresentar o modelo de negócios que foi aprimorado na 2ª etapa/Semifinal.
9.1.18. Cada equipe terá 10 minutos para apresentar o seu modelo de negócios para
a banca de avaliação, formada pela comissão julgadora que elegerá os dois melhores
modelos de negócios de cada categoria.
9.1.19. O resultado final da etapa de classificação será divulgado na Cerimônia de
Premiação.

Leia-se no item 9:

9. DAS ETAPAS E PERÍODOS DE REALIZAÇÃO
9.1. O Concurso INOVA-SE: Prêmio Senac de Ideias Inovadoras – 1ª edição acontece de
junho a novembro de 2017, em três etapas, a saber:

PRIMEIRA ETAPA: SELEÇÃO DA IDEIA INOVADORA (ELIMINATÓRIA)

9.1.1. Esta etapa constitui-se do período de preenchimento, postagem dos formulários
eletrônicos das “Ideias Inovadoras” e da seleção das Ideias Inovadoras que passarão para
a etapa Semifinal. O formulário será disponibilizado no site http://www.senacinovase.
com.br/.
9.1.2. Período: de 11/09/2017 a 17/09/2017, até às 23h59m, horário de Brasília.
9.1.3. Para mais informações, acesse o http://www.senacinovase.com.br/.
9.1.4. Após o envio da Ideia Inovadora, não será possível fazer qualquer alteração.
9.1.5. As equipes avaliadas, tendo apresentado as melhores ideias, serão convocadas a
participarem da 2ª Etapa – Semifinal.
9.1.6. No dia 10 de outubro de 2017 serão divulgadas as 10 (dez) melhores Ideias
Inovadoras, sendo 05 (cinco) por categoria, selecionadas para a 2ª Etapa/Semifinal.

SEGUNDA ETAPA: ELIMINATÓRIA (SEMIFINAL)
- Fase Virtual (Capacitação via Webconferência e Elaboração do Modelo de Negócios)
9.1.7. Período: 17/10/2017 a 03/11/2017, até às 23h59m, horário de Brasília.
9.1.8. As equipes classificadas irão elaborar os Modelos de Negócios, detalhando as
ideias inovadoras selecionadas na 1ª etapa do INOVA-SE 2017, mediante orientações
do(a) professor(a) Mentor(a).
9.1.9. Para subsidiar o desenvolvimento dos modelos de negócios, as equipes deverão
participar de quatro capacitações com temas relacionados à Inovação, a serem
realizadas pelo Senac em Minas, e transmitidas via webconferências. As gravações das
webconferências estarão disponíveis somente para as 10 (dez) equipes selecionadas
para a 2ª etapa do INOVA-SE 2017.
9.1.10. Após a elaboração dos Modelos de Negócios e validação pelo(a) professor(a)
Mentor(a), as equipes deverão postar o arquivo com a versão final do Modelo de
Negócios no site http://www.senacinovase.com.br/.
- Fase Presencial (Semifinal Do Inova-Se 2017: Banca De Avaliação / Etapa Eliminatória)
9.1.11. Dia: 18 de novembro de 2017.
9.1.12. Horário de realização: 8h às 10h
9.1.13. Nesta etapa as 5 (cinco) equipes da categoria Graduação e as 5 (cinco) equipes
da categoria Pós-graduação, classificadas para a 2ª etapa/Semifinal, deverão eleger
um membro para apresentar o modelo de negócios em 10 minutos, para a banca de
avaliação, formada pela comissão julgadora. A comissão julgadora elegerá os 3 (três)
modelos de negócios de cada categoria para serem apresentados na 3ª etapa/Final do
concurso.
9.1.14. Após a realização da banca de avaliação dos modelos de negócios, as equipes

selecionadas poderão realizar o aprimoramento do modelo de negócios, no horário das
10h às 12 h.

TERCEIRA ETAPA: CLASSIFICATÓRIA (FINAL)

9.1.15. Dia: 18 de novembro de 2017.
9.1.16. Horário de realização: 14h às 15h
9.1.17. Nesta etapa as 3 (três) equipes da categoria Graduação e da categoria Pósgraduação, eleitas na 2ª etapa/Semifinal, deverão eleger um membro da equipe para
apresentar o modelo de negócios que foi aprimorado na 2ª etapa/Semifinal.
9.1.18. Cada equipe terá 10 minutos para apresentar o seu modelo de negócios para
a banca de avaliação, formada pela comissão julgadora que elegerá os dois melhores
modelos de negócios de cada categoria.
9.1.19. O resultado final da etapa de classificação será divulgado na Cerimônia de
Premiação.

Onde se lê no item 16:
16. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
INSCRIÇÕES
Nº
1.
Nº
1.
2.
3.

Nº
1.

2.
3.

AÇÕES
DIA/PERÍODO
Período para realizar as inscrições.
22/06/2017 a 13/08/2017
PRIMEIRA ETAPA/ELIMINATÓRIA
AÇÕES
DIA/PERÍODO
Preenchimento e postagem do formulário da 28/08/2017 a 06/09/2017
Ideia Inovadora.
Avaliação das Ideias Inovadoras.
13/09/2017 a 22/09/2017
Divulgação das 10 (dez) melhores Ideias 28/09/2017
Inovadoras:
- 05 (cinco) da categoria Graduação;
- 05 (cinco) da categoria Pós-graduação.
SEGUNDA ETAPA/ELIMINATÓRIA
AÇÕES
DIA/PERÍODO
Realização de Webconferências para capacitar 02/10/2017 a 03/11/2017
as equipes responsáveis pelas 10 (dez) melhores
Ideias Inovadoras:
- 05 (cinco) da categoria Graduação;
- 05 (cinco) da categoria Pós-graduação - 10 (dez)
equipes.
Elaboração do Modelo de Negócios.
02/10/2017 a 03/11/2017
Postagem da versão final do Modelo de Negócios. 06/11/2017 a 07/11/2017

4.

5.

6.
Nº
1.

Nº
2.

Banca de Avaliação Presencial (manhã). 18/11/2017
Apresentação do Modelo de Negócios para a
Comissão Julgadora.
Divulgação dos 03 (três) melhores modelos de 18/11/2017
negócios da categoria de Graduação e dos 03
(três) melhores modelos de negócios da categoria
de Pós-graduação.
Aprimoramento do Modelo de Negócios (manhã). 18/11/2017
TERCEIRA ETAPA/Classificatória
AÇÕES
DIA/PERÍODO
Banca de Avaliação Presencial (tarde). 18/11/2017
Apresentação do Modelo de Negócios aprimorado,
para a Comissão Julgadora.
CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO
AÇÕES
DIA/PERÍODO
Premiação dos 02 (dois) primeiros colocados em 18/11/2017
cada categoria: Graduação e Pós-graduação.

Leia-se no item 16:

16. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
INSCRIÇÕES
Nº
1.
Nº
1.
2.
3.

Nº

AÇÕES
DIA/PERÍODO
Período para realizar as inscrições.
22/06/2017 a 10/09/2017
PRIMEIRA ETAPA/ELIMINATÓRIA
AÇÕES
DIA/PERÍODO
Preenchimento e postagem do formulário da 11/09/2017 a 17/09/2017
Ideia Inovadora.
Avaliação das Ideias Inovadoras.
25/09/2017 a 04/10/2017
Divulgação das 10 (dez) melhores Ideias 10/10/2017
Inovadoras:
- 05 (cinco) da categoria Graduação;
- 05 (cinco) da categoria Pós-graduação.
SEGUNDA ETAPA/ELIMINATÓRIA
AÇÕES
DIA/PERÍODO

1.

2.
3.
4.

5.

6.
Nº
1.

Nº
2.

Realização de Webconferências para capacitar 17/10/2017 a 03/11/2017
as equipes responsáveis pelas 10 (dez) melhores
Ideias Inovadoras:
- 05 (cinco) da categoria Graduação;
- 05 (cinco) da categoria Pós-graduação - 10 (dez)
equipes.
Elaboração do Modelo de Negócios.
17/10/2017 a 03/11/2017
Postagem da versão final do Modelo de Negócios. 06/11/2017 a 07/11/2017
Banca de Avaliação Presencial (manhã). 18/11/2017
Apresentação do Modelo de Negócios para a
Comissão Julgadora.
Divulgação dos 03 (três) melhores modelos de 18/11/2017
negócios da categoria de Graduação e dos 03
(três) melhores modelos de negócios da categoria
de Pós-graduação.
Aprimoramento do Modelo de Negócios (manhã). 18/11/2017
TERCEIRA ETAPA/Classificatória
AÇÕES
DIA/PERÍODO
Banca de Avaliação Presencial (tarde). 18/11/2017
Apresentação do Modelo de Negócios aprimorado,
para a Comissão Julgadora.
CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO
AÇÕES
DIA/PERÍODO
Premiação dos 02 (dois) primeiros colocados em 18/11/2017
cada categoria: Graduação e Pós-graduação.

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2017.
Comissão Julgadora INOVA-SE 2017

