
 

Esclareça suas dúvidas sobre: 

I Desafio de Inovação da UFJ 
Edição de 2020 

Perguntas mais frequentes - 
Frequently Asked Question (FAQ) 

 

O que é? 
Desafio de Inovação: uma competição (online), em que os participantes interagem           

para o desenvolvimento de soluções inovadoras, a partir das temáticas: Covid-19 e            

soluções em educação. 

Comissão Organizadora: formada por membros voluntários representantes das UFJ,         

responsáveis pela gestão intelectual e de infraestrutura da competição. 
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Suporte técnico-científico: grupo formado por profissionais com competências        

técnicas e científicas, responsável pela oferta de oficinas de capacitação para as            

equipes selecionadas. 

Design Thinking: Conjunto de ideias e insights para elaboração das propostas de            

inovação. 

Canvas: Ferramenta de planejamento estratégico, que permite desenvolver e esboçar          

modelos de negócio. É um mapa visual que contempla questões como a proposta de              

valor; segmento de clientes; canais; relacionamento com clientes; atividade-chave;         

recursos principais; parcerias; fontes de receita; estrutura de custos, dentre outros,           

dentre outros. 

Viabilidade Econômica e Financeira: Conjunto de análises dos custos e benefícios           

do projeto. Busca estimar o total de investimento necessário para colocar o projeto em              

prática, considerando o capital inicial, despesas, receitas, rendimentos e desembolsos          

de investidores. 

Pitch: é uma apresentação rápida sobre a sua ideia para despertar o interesse da              

banca de avaliação. Deve conter: o que é a sua ideia (proposta); por que? como será                

aplicada e qual o impacto? qual a viabilidade? previsão de implementação e resultado?             

quanto (custo de implementação)? 

Beetech: A Beetech é um Centro de Empreendedorismo e Incubadora de Empresas,            

vinculada ao Parque Científico e Tecnológico de Jataí, criada pela UFJ (ainda na             

condição de UFG/Regional Jataí), em parceria com a prefeitura municipal de Jataí.            

Tem sede situada na Rua Capitão Serafim de Barros, nº 2537, Bairro: Jardim Rio Claro,               

CEP 75.802-075, em frente ao lago Diacuí. Maiores informações podem ser           

consultadas em: https://beetech.jatai.ufg.br 
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Pré-incubação: A pré-incubação é uma fase em que a incubadora, como a Beetech,             

oferece estrutura física e logística para a instalação, dispondo de assessoria técnica e             

apoio institucional às ideias promissoras e com viabilidade técnica, para para guiar os             

primeiros passos do empreendimento.  

 

3 

 



 

 

 

Quais os objetivos do evento? 

Fomentar a interação e incentivar a construção de soluções inovadoras,          

integrando as mais diferentes áreas do conhecimento e desenvolvendo resoluções de           

problemas relacionados às temáticas: Covid-19 e soluções em educação. 

Estimular a comunidade acadêmica da UFJ, discentes (graduação e         

pós-graduação), servidores (docentes, técnico-administrativos em educação e       

terceirizados) no desenvolvimento de soluções criativas e inovadoras, relacionadas         

à produção de ideias, planos, produtos, processos e serviços, entre outros, destinados            

à resolução de problemas nas áreas de Covid-19 e soluções em educação, por meio              

de um desafio que será realizado totalmente online, respeitando as orientações de            

isolamento social. 

Quais serão as temáticas abordadas nesta edição? 

Soluções de problemas relacionados às temáticas: Covid-19 e soluções em          
educação.  

Preciso entender de tecnologia ou saber programar 

para participar? 

Não. Para participar precisa ter uma boa ideia, disposição em aprender a “pensar fora              

da caixa” e ser proativo. 
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Como saber se a minha ideia é boa para competir? 

Todas as ideias são boas. Às vezes, pode ser preciso “lapidar” a ideia para “vender o                

peixe”. Por isso, a importância de assistir às palestras e ouvir a opinião dos mentores. 

Quem pode participar? 

Estudantes, docentes e Técnicos em Assuntos Educacionais (TAEs) vinculados à          
UFJ.  

Qual o tamanho das equipes? 

As equipes serão compostas por no mínimo (3) três e no máximo 6 (seis)              

integrantes. 

Quais os requisitos para montar uma equipe? 

As equipes inscritas serão compostas por membros da UFJ (discentes, docentes e            

TAEs), com no mínimo (3) três e no máximo, 6 (seis) integrantes. Poderão integrar              

em cada equipe no máximo um docente e um técnico em assuntos educacionais             

(TAEs). As equipes poderão ser compostas por membros de igual ou diferentes áreas             

do conhecimento. Para exemplificar, uma equipe pode ser formada por indivíduos           

exclusivamente do curso da Geografia ou ser formada por indivíduos de diferentes            

cursos/órgãos da UFJ. 

  

 

5 

 



 

 

 

Como faço para me inscrever? 

As inscrições deverão ser realizadas por um único membro (que denominaremos           

líder da equipe), através do preenchimento de um formulário eletrônico, entre os dias             

20/07/2020 a 30/07/2020, até às 23h59m (horário de Brasília). A inscrição deverá ser             

feita por um e-mail vinculado ao Google. O link do formulário estará disponível em:              

https://copi.jatai.ufg.br  

Atenção!!! 

A incrição no I Desafio de Inovação da UFJ implicará na plena aceitação do teor do 
edital, disponível em: 
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/373/o/Edital_Desafio_UFJ__2020_.pdf 

Não tenho email institucional, como eu faço? 

A UFJ ainda está em transição de UFG/Regional Jataí para UFJ. Por isso, os nossos               

e-mails institucionais ainda são @ufg.br. Para tanto, clique no link:          

https://cercomp.ufg.br/n/1535-email-institucional, onde há instruções sobre como      

proceder. De toda forma, para participar do evento, é necessário ter apenas um email              

vinculado ao Gmail.  

Quais são os benefícios ao me inscrever e participar? 

Esta será uma grande chance de conhecer pessoas novas e aumentar o networking!             

Haverá a oportunidade de aprender e compartilhar experiências com pessoas          

engajadas e comprometidas. Isso tudo sem deixar de mencionar que você e sua             

equipe irão contribuir ainda mais para o crescimento e fortalecimento da recém criada             

UFJ. Vocês irão deixar um legado! 
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As equipes vencedoras serão convidadas a participar de um projeto de inovação, para             

que acompanhem a implantação das ideias que foram propostas durante o evento. As             

equipes vencedoras serão ranqueadas da seguinte forma: 

1º lugar Cinco (5) meses de bolsa (para cada integrante)*, no         
valor de R$400,00 + certificado de 1° lugar + Troféu          
+ 06 meses de vinculação gratuita (pré-incubação)       
na Beetech. 

 

2º lugar Certificado de 2° lugar + Troféu + 06 meses de          
vinculação gratuita (pré-incubação) na Beetech. 

 

3º lugar Certificado de 3° lugar + Troféu + 06 meses de          
vinculação gratuita (pré-incubação) na Beetech. 

 

Cronograma do evento 

Quais são as principais datas do I Desafio de Inovação da UFJ?  

Período de inscrições 20/07/2020 a 30/07/2020 

Realização do 1° Desafio de Inovação UFJ 10/08/2020 a 14/082020 

Envio de um resumo e relatório de apresentação de 

resultados do projeto da equipe 

15/08/2020 

Banca final e resultado final 17/08/2020 
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Publicação do resultado final 20/08/2020 

Formalização da concessão das bolsas para a equipe 

vencedora 

21/08/2020 

 

Maiores detalhes em: 
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/373/o/Edital_Desafio_UFJ__2020_.pdf 

Quais critérios serão avaliados? 

Descrição Pontos 

Criatividade e grau de inovação da solução 10 

Aplicabilidade do sistema para solucionar os problemas 
atinentes ao tema 

10 

Viabilidade de execução real da solução desenvolvida 10 

Qualidade e avanço no desenvolvimento do protótipo 
conceitual 

10 

Apresentação oral - Pitch 10 
 

 

Fala, participante: Perguntas enviadas à equipe 

organizadora. 
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Há certificados para pessoas externas à UFJ, mas que 

colaboraram na condução do evento? 

Sim, uma vez comprovada a participação (por meio de lista de frequências,            

comprovantes de participação em reuniões do meet ou outros), de membros externos à             

UFJ, haverá certificado de participação emitido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e           

Inovação (PRPI) e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC). 

Como a equipe vencedora obterá informações para       

enviar o “relatório de apresentação de resultados do        

projeto da equipe?” 

A equipe vencedora será orientada pela equipe da PRPI para fazer o acompanhamento             

da implantação das ideias propostas durante a competição. 

É obrigatório fazer o uso da bolsa para fins de          

"financiamento" do projeto? 

Não. 

Caso não queira dar continuidade ao projeto, a bolsa 

continua? 
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Não, o prazo de recebimento da bolsa é previsto no edital. Para tanto, os membros da                

equipe deverão estar vinculados ao projeto de responsabilidade da PRPI. 

Como entrar em contato com a equipe da comissão 

organizadora do I Desafio de Inovação da UFJ? 

Quaisquer dúvidas, controvérsias, casos omissos, reclamações ou elogios que         

surgirem, relacionadas aos termos do regulamento, bem como na execução do evento,            

deverão ser dirimidas pela comissão organizadora do desafio, exclusivamente pelo          

e-mail: di2020.ufj@ufg.br. 

O tema abrange soluções e inovações durante a        
pandemia. Obrigatoriamente isso precisa estar     
relacionado a educação?  

Não. Desde que sejam apresentadas propostas relacionadas às temáticas Covid-19          

e/ou soluções em educação, a equipe proponente está apta a participar da competição 

O regulamento permite a participação de “temáticas       
relacionadas à COVID-19" e soluções em educação.       
No caso de uma proposta relacionada a COVID-19,        
serão aceitas apenas propostas de combate ao vírus        
ou também estão incluídas as consequências      
provenientes da Pandemia?  
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Também poderão ser apresentadas propostas para resolver problemas relacionados ao          
COVID-19, quer seja em diferentes áreas: educação, economia, psicologia, saúde,          
entre outros.  
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