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EDITAL 

PRPPG, PREC, PROPLAN, PRG, PRAINFRA, PRA, PROGEP, PRAE 

 

CONCURSO DE IDEIAS INOVADORAS 

 

A UFPel, através das Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação, de Extensão e Cultura, de Graduação, 

de Planejamento e Desenvolvimento,de Infraestrutura, de Administração, de Gestão de Pessoas e de 

Assuntos Estudantis torna público o presente Edital e convida discentes, docentes e servidores técnico-

administrativos a submeterem propostas para o Concurso de Ideias Inovadoras. 

 

1. OBJETIVOS 

1.1 Estimular, reconhecer, divulgar e apoiar os talentos da UFPel com Ideias Inovadoras com potencial 

de melhorar a eficiência dos processos dessa Universidade , no que concerne tanto às suas atividades fim 

como atividades meio. 

 

1.2 Estimular, reconhecer, divulgar e apoiar os talentos da UFPel com Ideias Inovadoras com potencial 

de geração de benefícios e desenvolvimento no âmbito dos programas de Arranjo Produtivo Local (APL), 

Complexo Industrial da Saúde e Alimentos, dos quais a UFPel participa. 

Maiores informações sobre os APLs podem ser obtidas nos endereços: 

• http://aplsaudepelotas.com.br/site/ - (APL Complexo Industrial da Saúde) 

• http://www.aplalimentosul.org.br/Pagina/3/Regiao-Sul - (APL Alimentos) 

 

2. DEFINIÇÃO 

Para fins deste Edital, entende-se como Ideias Inovadoras a introdução de novidades ou 

aperfeiçoamentos no ambiente produtivo e/ou social que resulte em novos produtos, processos e/ou serviços 

e que venham contribuir para melhorias nos processos acadêmicos e administrativos internos e externos da 

UFPel ou para os Arranjos Produtivos Locais (APLs) “Complexo Industrial da Saúde” e “Alimentos”. 

 

3. CONDIÇÕES GERAIS 

3.1 O Concurso terá as seguintes categorias: 

 a) Categoria I – Ideias Inovadoras para soluções que tenham impacto na eficiência administrativa e 

no aperfeiçoamento do ambiente da UFPel. O foco é em inovações no que concerne tanto às atividades fim 

(ensino, pesquisa e extensão), como atividades meio, em especial a gestão administrativa e acadêmica, a 

gestão ambiental, a gestão logística e a gestão da infraestrutura e em todas as demais áreas afins que 

impactam a excelência do funcionamento da UFPel.  
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 b) Categoria II – Ideias Inovadoras para novidades e aperfeiçoamentos no ambiente produtivo e 
social dos APLs “Complexo Industrial da Saúde” e “Alimentos”.  

 

3.2 Cada discente, docente ou servidor técnico-administrativo poderá submeter apenas uma proposta 

como proponente. Além do proponente poderão compor os projetos, na qualidade de colaboradores, outros 

quatro membros. 

3.3 Só poderão inscrever-se alunos de graduação e pós-graduação regularmente matriculados na UFPel 

e/ou servidores técnico-administrativos e docentes vinculados à UFPel. 

 

4. AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

As propostas serão avaliadas em três etapas: 

a) Etapa 1 – Preenchimento do formulário, que está disponível no endereço eletrônico 
http://wp.ufpel.edu.br/ideiasinovadoras/inscricao/, e envio da proposta no formato proposto no Item 8 deste 
edital.  

b) Etapa 2 - Cada proposta será analisada por três avaliadores ad hoc que inferirão notas de 0 a 10, 
conforme os critérios descritos no item 7 deste edital. 

c) Etapa 3 - As dez melhores propostas, avaliadas na Etapa 2, serão convocadas para apresentação 
oral, e avaliadas por banca a ser constituída. Nesta etapa disponibilizaremos recursos audiovisuais 
(computador, projetor multimídia, caixas de som). Sugerimos que sejam criativos! Cada apresentador terá 15 
minutos para desenvolver sua Ideia e a banca terá 10 minutos para questionamentos.  

Cada proposta selecionada para apresentação oral deverá ser exposta em banner, a ser confeccionado pela 
equipe proponente, no saguão da UFPel durante toda a semana do CIC/ENPÓS. Os proponentes das Ideias 
Inovadoras selecionadas para a apresentação oral (em ambas as categorias) devem submeter o mesmo banner 
em PDF para a coordenação do concurso até 05/09/ 2014. Este banner será divulgado na página do concurso 
na internet para subsidiar o voto popular.  

5. INCRIÇÕES 

As inscrições serão gratuitas e poderão ser feitas de 17/07/2014 até as 23.59 minutos do dia 

18/08/2014 pelo site http://wp.ufpel.edu.br/ideiasinovadoras/. 

 

 

6. AVALIADORES  

6.1 Os avaliadores indicados pela Coordenação do Concurso serão Professores/Técnico Administrativos 

da própria UFPel e por profissionais externos de organizações ligadas aos APLs. 

6.2 Cada resumo será avaliado por três avaliadores. 
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7. CRITÉRIOS 

7.1 Os avaliadores irão analisar as propostas conforme os seguintes critérios: 

a) Inovação da Ideia: Nível de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente da UFPel e/ou produtivo/social que 
resulte em melhorias e ou aperfeiçoamentos nos processos de gestão da UFPel e/ou na introdução de novos 
produtos, processos e/ou serviços para as empresas dos APLs.  

b) Clareza da Proposta: A Ideia Inovadora é claramente delineada, bem como se a explicação de sua 
aplicabilidade e exequibilidade é coerente; 

c) Viabilidade Técnica: Será analisado se o desenvolvimento da Ideia Inovadora é tecnicamente viável; 

d) Aplicabilidade/Exequibilidade: As Ideias Inovadoras vinculadas a soluções inovadoras no âmbito do 
funcionamento da UFPel devem ter potencial de serem introduzidos na Universidade. As ideias sobre 
produtos, processos e/ou serviços para os APLs devem conter algum potencial de aplicabilidade e/ou 
comercialização. 

 

7.2 Empate: Em caso de empate, a proposta vencedora será a que tiver melhor nota no critério de 
inovação. Caso ainda permaneça empatado, o próximo critério de desempate será a melhor nota no critério 
de aplicabilidade/exequibilidade seguidos dos critérios viabilidade técnica e clareza da proposta. 

 

8. ROTEIRO DE APRESENTAÇÃO DA IDEIA INOVADORA 

1. Descreva a Ideia Inovadora (máximo 10 linhas, Times New Roman, tamanho 11) 
Xxx 

 

2. Palavras-chave (máximo 3) 
Xxx 

 

3. Quais as áreas de aplicação da Ideia Inovadora? (máximo 4 linhas, Times New Roman, tamanho 11) 
Xxx 

 

4. A Ideia já foi apresentada a algum Departamento, Unidade ou órgão da UFPel ou empresa(s) do(s) 
APL(s)? 

 Sim      Não 
Em caso positivo: 

 Quais? 
 Xxx 

 Houve interesse por parte dela(e)s? 
 Xxx 

 
5. Quais seriam as Unidades acadêmicas, Administrativas, laboratórios ou empresas em que a Ideia 
Inovadora seria considerada vantajosa em relação aos métodos e processos atualmente aplicados? 
Xxx  
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6. Qual é o problema a ser potencialmente resolvido pela Ideia Inovadora e o seu diferencial? Abordar 
questões de custos envolvidas. (máximo 10 linhas, Times New Roman, tamanho 11) 
Xxx 

 
7. Como se resolve este problema com os métodos / tecnologias existentes hoje? (máximo 10 linhas, 
Times New Roman, tamanho 11) 
Xxx 

 
8. A Ideia Inovadora proposta possui patente? 

 
 Sim      Não 

 
9. Qual é o estágio atual de desenvolvimento da Ideia Inovadora? 
      Ideia 
      Está sendo Executada 
                          Fase de concepção 
                          Fase de implementação 
                          Finalizado 

 
10. Quais os pontos fracos da Ideia Inovadora? (máximo 4 linhas, Times New Roman, tamanho 11) 
Xxx 

 
11. Os proponentes conhecem alguma Unidade da UFPel ou de outra instituição, assim como de empresas 
dos APLs ou de outras empresa que já usam esta Ideia? 
Xxx 

 
12. Quais os recursos necessários para implementar a Ideia Inovadora? (máximo 10 linhas, Times New 
Roman, tamanho 11) 
Xxx 

 
 

9. VENCEDORES 

Serão premiadas as três melhores propostas de cada categoria conforme abaixo. A Ideia Inovadora 

(em ambas as categorias) com maior votação do público pela internet receberá menção honrosa. 

 

Categoria Externa: 

1º prêmio: 3 diárias + passagens para participar de evento nacional de empreendedorismo e inovação. 

2º prêmio: 3 diárias + passagens para participar de evento estadual de empreendedorismo e inovação. 

3º prêmio: 1 diária + passagens para participar de evento estadual de empreendedorismo e inovação. 
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Categoria Interna: 

1º prêmio: 3 diárias + passagens de abrangência nacional para realizar curso/evento/visita técnica na área 
de gestão e/ou qualificação profissional. 

2º prêmio: 3 diárias + passagens de abrangência estadual para realizar curso/evento/visita técnica na área 
gestão e/ou qualificação profissional. 

3º prêmio: 1 diária + passagens de abrangência estadual para realizar curso/evento/visita técnica na área de 
gestão e/ou qualificação profissional. 

 

As premiações têm validade de um ano e precisam ser aprovadas pela coordenação do concurso. 

 

 

10. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL  

As Ideias apresentadas no concurso serão de domínio público, não sendo cobertas por sigilo, visto que a 

lei 9.279/96, não considera passíveis de proteção intelectual ideias/conceitos conforme disposto no art. 10. 

Caso a Ideia tenha viabilidade de proteção intelectual, a Coordenação de Gestão Tecnológica, prestará 

assistência para o depósito junto ao INPI. 

 

11. RESULTADO 

Os resultados serão divulgados na página da UFPel. 

 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

A inscrição no Concurso de Ideias Inovadoras da Universidade Federal de Pelotas pressupõe a 

autorização de divulgação dos participantes inscritos, bem como do conteúdo genérico das Ideias Inovadoras 

e de seus respectivos benefícios para a sociedade. 

 A Coordenação do Concurso de Ideias Inovadoras poderá fazer alterações nas datas previstas neste 

regulamento, sendo divulgadas na página do evento http://wp.ufpel.edu.br/ideiasinovadoras/ 

 O ato de inscrição é uma declaração dos participantes de ciência deste Edital e aceitação de 

quaisquer deliberações relativas às interpretações da Coordenação do Concurso, dos critérios de julgamento 

e decisões finais da Comissão Julgadora, bem como eventuais mudanças no cronograma de execução da 

competição. 

 Serão desclassificados os trabalhos apresentados que estiverem em desacordo com quaisquer 

exigências estabelecidas neste regulamento. 
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 Cada prêmio será dado a uma pessoa da equipe que se encarregará de dividi-lo com os outros 

membros da equipe, sem interferência da organização do Concurso. 

 Os casos omissos neste edital serão solucionados pela Coordenadoria do Concurso de Ideias 

Inovadoras. 

 

13. CRONOGRAMA 

17/07 de 2014 Lançamento do Edital 
17/07 – 18/08 de 2014 Período de Inscrição 
19/08 – 31/08 de 2014 Avaliação das propostas  
01/09 de 2014 Divulgação das dez Ideias Inovadoras selecionadas para 

apresentação oral 
01/09 - 05/09 de 2014 Submissão do banner (apenas os selecionados para 

apresentação oral) em PDF para a coordenação do concurso 
08/09 – 12/09 de 2014 CIC/ENPÓS – Votação popular na página do concurso e 

exposição dos banners no saguão Campus Anglo 
12/09 de 2014 Apresentação oral 

 

 


