
  

REGULAMENTO DO DESAFIO DE IDEIAS – CONNEPI 2018

DEFINIÇÃO

Evento de Ideias Inovadoras entre os discentes de toda a Rede Federal de Ensino. Esta 
edição será  promovida pelo IFPE e IF-Sertão, simultaneamente ao CONNEPI 2018, tendo 
como ponto de partida a submissão pelos participantes de uma ideia inovadora com vistas a 
soluções de problemas da sociedade e permitindo de forma dinâmica a troca de experiências 
entre os participantes durante o evento e acelerando a o amadurecimento das ideias 
propostas.

1. DOS OBJETIVOS

1.1 Estimular o empreendedorismo inovador entre discente da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica;
1.2 Oferecer mentoria qualificada para os selecionados, para a etapa presencial, aprimorarem 
suas ideias;
1.3 Integrar as necessidades e expectativas dos jovens empreendedores a de possíveis 
investidores interessados em ideias com potencial inovador;
1.4 Difundir a cultura de STARTUPS na Rede Federal.

2. DOS PROPONENTES

2.1 Para credenciar a ideia e a equipe, o coordenador deve ser obrigatoriamente estudante de 
um dos Institutos vinculados a Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e deverá 
preencher formulário on-line (disponível no site workflow.ifpe.edu.br, com as informações 
solicitadas.
2.2 As ideias inovadoras serão inscritas pelos coordenadores das equipes, que deverão ser 
compostas por um mínimo de dois e máximo de cinco pessoas, todos exclusivamente 
estudantes da Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. 
2.3 Um mesmo participante não poderá integrar mais de uma equipe;
2.4 A comunicação entre a Comissão Organizadora e o coordenador de cada equipe dar-se-á 
pelo e-mail connepi.2018@reitoria.ifpe.edu.br, colocando no início do título do e-mail 
[DESAFIO DE IDEIAS 2018];
2.5 Não serão aceitas solicitações de inclusão ou substituição de participantes (sem 
justificativa), após a efetivação da inscrição;
2.5.1 A substituição só poderá ser realizada após análise da comissão organizadora.



  

3. DA INSCRIÇÃO

3.1 Os proponentes poderão realizar as inscrições de suas equipes no DESAFIO DE IDEIAS – 
CONNEPI 2018, no período de 14 de setembro a 30 de setembro de 2018, através do 
preenchimento de formulário on-line, disponível no site workflow.ifpe.edu.br;

3.2 A inscrição implicará no reconhecimento e concordância, por parte dos proponentes, de 
todas as condições estipuladas no presente regulamento;

3.3 Não serão aceitos pedidos de inscrição após a data limite de submissão das propostas;

3.4 Não serão aceitas inscrições que não cumpram as exigências contidas no presente 
regulamento;

3.5 Inscrições incompletas ou em desacordo com este regulamento, acarretarão, obrigatória e 
automática, desclassificação do proponente, quando de sua análise pela Comissão Julgadora 
do Concurso;

3.6 É necessário que o proponente e demais integrantes das equipes estejam inscritos no 
CONNEPI 2018, até o início do evento.

4. ETAPAS E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS IDEIAS INOVADORAS

O julgamento das propostas será realizado em três etapas, conforme explicitado abaixo:

1ª Etapa – Eliminatória:

No formulário de inscrição, o coordenador deverá inserir os seguintes dados da idéia proposta 
de sua equipe:

● TÍTULO;
● DESCRIÇÃO DA IDEIA (NO MÁXIMO EM 2000 CARACTERES);
● LEVANTAMENTO DE ANTERIORIDADE (NO MÁXIMO EM 500 CARACTERES).

Observação 1: Propostas inscritas fora do padrão acima descrito estarão 
desclassificadas.
Observação 2: Para esclarecimentos sobre o LEVANTAMENTO DE ANTERIORIDADE, 
entre em contato com o NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA do seu Instituto.

As propostas inscritas serão analisadas pelos seguintes critérios:
● Ineditismo da ideia: 0-5 pontos;
● Clareza da proposta: 0-5 pontos;
● Exequibilidade da ideia (viabilidade técnica): 0-5 pontos;
● Potencial de geração de propriedade intelectual: 0-5 pontos;
● Potencial de geração de negócio: 0-5 pontos.

As 15 ideias com maior pontuação serão selecionadas para a próxima etapa.



  

2ª Etapa – Eliminatória

As ideias pré-selecionadas na etapa anterior serão avaliadas conforme a entrega dos 
seguintes produtos:

● Elaboração de vídeo de 30 segundos, cujos critérios de criação serão disponibilizados 
para as equipes conforme cronograma do processo seletivo (ANEXO I): 0-10 
pontos;

● Criação da marca da ideia proposta: 0-5 pontos;
● Modelo de Negócio (CANVAS), da ideia proposta: 0-10 pontos.

Observação 3: O modelo CANVAS a ser utilizado será disponibilizado para os 
coordenadores das equipes classificadas na 1ª Etapa, na data de abertura da 2ª Etapa, 
por e-mail.

As entregas dos produtos serão feitas pelo coordenador das equipes, através do site 
workflow.ifpe.edu.br, em prazos estabelecidos no cronograma do processo seletivo (ANEXO 
I).

As 10 equipes com maiores pontuações acumuladas entre a 1ª e 2ª Etapa serão 
selecionadas para participar da etapa presencial, durante o CONNEPI 2018.

3ª Etapa (Presencial) – Classificatória3ª Etapa (Presencial) – Classificatória

As ideias pré-selecionadas na etapa anterior contarão, nesta etapa, com orientação e 
mentoria de expoentes nacionais para aprimorar seus projetos e viabilizá-las 
economicamente.

Cada ideia/projeto será avaliada, considerando os seguintes critérios:
● Completude da ideia: 0-10 pontos;
● Desempenho nas apresentações das ideias pelas equipes (PITCH): 0-20 pontos;
● Desempenho das equipes nas entregas das atividades paralelas durante a etapa 

presencial: 0-10 pontos;
● Grau de conhecimento técnico da equipe em relação a ideia: 0-10 pontos;
● Qualidade do modelo de negócios final: 0-10 pontos.

Observação 4: AS EQUIPES QUE PARTICIPARÃO DA ETAPA PRESENCIAL NÃO 
PODERÃO TRAZER PARA O EVENTO PRODUTOS QUÍMICOS, FERRAMENTAS OU 
QUAISQUER ITENS QUE VENHAM A AMEAÇAR A SEGURANÇA DE TODOS OS 
PARTICIPANTES.



  

5. CLASSIFICAÇÃO

A melhor equipe do DESAFIO DE IDEIAS – CONNEPI 2018 será aquela com a maior 
pontuação global (soma dos pontos das 1ª, 2ª e 3ª Etapas).

Em caso de empate, os critérios de desempate a serem adotados pela Comissão 
Julgadora são:

● 1° Pontuação da 3ª Etapa;
● 2° Pontuação da 2ª Etapa;
● 3° Pontuação da 1ª Etapa;
● 4° Viabilidade Técnica.

6. PREMIAÇÃO

1º Colocado: Troféu e Certificados de Menção Honrosa para os membros da equipe;
2º e 3º Colocados:  Certificados de Menção Honrosa para os membros da equipe.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1 A organização do evento não se responsabiliza pelo deslocamento, estada e alimentação 
dos participantes;
7.2 As possíveis propriedades industriais geradas a partir das ideias propostas no  DESAFIO 
DE IDEIAS – CONNEPI 2018 deverão ser analisadas e protegidas, quando possível, pelos 
respectivos Núcleos de Inovação Tecnológica dos Institutos Federais aos quais estão 
vinculados os estudantes de cada equipe;
7.3 E-mail para contato: connepi.2018@reitoria.ifpe.edu.br;
7.3 Será disponibilizado aos participantes acesso à internet wi-fi;
7.4 Os participantes devem levar ao local de Competição notebook ou tablet;
7.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Evento.

Mário Antônio Alves Monteiro

Presidente da Comissão Organizadora

Luciana Cavalcanti Azevêdo

Vice- Presidente da Comissão Organizadora

Frederico Duarte de Menezes

Presidente da Comissão Universo IF

Priscila Silva

Vice-Presidente da Comissão Universo IF
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