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Regulamento 01/2020  
 

1° Desafio de Inovação UFJ 
Universidade e sociedade: a contribuição social da UFJ 

 
1 APRESENTAÇÃO  
 
1.1 A Universidade Federal de Jataí (UFJ) torna público o regulamento que contém             
as diretrizes e regras aplicáveis ao 1° Desafio de Inovação UFJ - Universidade e              
sociedade: a contribuição social da UFJ.  
 
1.2 O 1° Desafio de Inovação UFJ é uma competição, em que equipes competem              
entre si para o desenvolvimento de soluções inovadoras, a partir de temáticas            
específicas. 
 
2 OBJETIVOS 
 
2.1 Fomentar a interação e incentivar a construção de soluções inovadoras,           
integrando as mais diferentes áreas do conhecimento e desenvolvendo soluções de           
problemas relacionados às temáticas: Covid-19; Soluções em educação.  
 
2.2 Estimular a comunidade acadêmica da UFJ, discentes (graduação e          
pós-graduação), servidores (docentes, técnico-administrativos 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. 
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3 DA COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES 

3.1 As equipes poderão ser constituídas conforme afinidade de seus membros,           
respeitando as normas vigentes neste regulamento. 

3.2 As equipes serão compostas com, no mínimo, (3) três e, no máximo, 6 (seis)               
integrantes.  

3.3 Poderão integrar em cada equipe, independentemente, do número de          
integrantes (de 3 a 6 membros) no máximo um docente e um técnico-administrativo             
em educação (TAEs). 

3.4 A equipe será automaticamente desclassificada do evento nas seguintes          
condições: participantes que não estejam devidamente matriculados (discentes) ou         
vinculados à UFJ (docentes e/ou TAE); participantes que não preencherem          
corretamente os requisitos para inscrição; participantes que desrespeitarem o         
regulamento da competição. Em qualquer dessas situações, ocorrerá a         
desclassificação da equipe e de seus respectivos membros. 

4 DAS INSCRIÇÕES  

4.1 As inscrições serão realizadas, pelo líder da equipe, por meio do preenchimento             
de um formulário eletrônico, disponível no site: https://copi.jatai.ufg.br. 

4.2 No ato da inscrição, os comprovantes de matrículas e/ou vínculo com a UFJ              
deverão ser anexados.  

4.3 A inscrição deverá ser feita por um e-mail vinculado ao Google. 

4.4 A participação no evento será, obrigatoriamente, em grupo, conforme as normas            
apresentadas neste regulamento.  

4.5 As inscrições serão realizadas no período de 20/07/2020 a 30/07/2020, até às             
23h59. Após esse período, não será possível realizar a inscrição. 

4.6 Não serão aceitas outras formas de inscrição. 

4.7 A inscrição será gratuita, voluntária, nominativa e intransferível. 

4.8 As equipes e seus respectivos membros, ao se inscrevem no evento,            
concordam automaticamente com o regulamento do evento, com o termo de sigilo e             
de direito de propriedade intelectual, assim como a cessão do uso e divulgação da              
sua imagem pessoal, conforme preconizam as legislações vigentes.  
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4.9 A homologação dos inscritos será divulgada por meio de lista, no dia             
07/08/2020, no site: https://copi.jatai.ufg.br. 

4.10 Dúvidas deverão ser enviadas para o e-mail: di2020.ufj@ufg.br. 

5 O DESAFIO  
 
5.1 O desafio será totalmente online, com o uso de plataforma virtual específica, que              
será compartilhada com os(as) participantes após a homologação dos inscritos. 
 
5.2 As atividades na plataforma virtual iniciarão no dia 10/08/2020, com término            
previsto para o dia 14/08/2020.  
5.3 As tecnologias, equipamentos, processos de criação, metodologias, técnicas,         
materiais e ferramentas para o desenvolvimento das soluções, produtos ou serviços           
poderão ser escolhidos livremente pelas equipes. 
 
5.4 Os participantes deverão se atentar à programação do evento e outras            
informações sobre o desafio, que serão divulgadas, de forma detalhada, na abertura            
do desafio.  
 
5.5 Todos os participantes que concluírem as etapas da dinâmica do desafio,            
conforme descritas nesse regulamento, independentemente de sua classificação,        
receberão certificado (digital) de participação. 
 
6 DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DA CONFIDENCIALIDADE 
 
6.1 A propriedade intelectual envolve os direitos legais inerentes às atividades           
intelectuais nos domínios industrial, científico, literário e artístico. Trata-se de um           
direito sui generis, do qual a propriedade industrial e os direitos autorais são             
espécies. 
 
6.2 Toda propriedade intelectual criada pelas equipes durante o evento pertencerá           
única e exclusivamente aos participantes envolvidos, não havendo qualquer tipo de           
preferência, licença ou cessão de direitos à UFJ ou quaisquer outros envolvidos no             
evento.  
 
6.3 A comissão organizadora do evento recomenda que os participantes das           
equipes deliberem e formalizem entre si as questões relativas à propriedade           
intelectual, a fim de disciplinar os direitos sobre as obras criadas no contexto do              
evento, evitando, assim, futuros questionamentos e conflitos referentes à autoria          
e/ou titularidade sobre a propriedade intelectual de marcas, desenhos, softwares,          
patentes ou quaisquer outros direitos previstos na legislação brasileira.  
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6.4 Os participantes das equipes são os únicos e exclusivos responsáveis pela            
originalidade das obras, materiais, produtos e qualquer outro conteúdo produzidos          
no decorrer do evento, assim como são livres para decidirem sobre a autoria e              
titularidade entre os membros da equipe, adotando as práticas necessárias para           
eventuais registros e proteção intelectual.  
 
6.5 Ao se inscreverem, as equipes e seus membros se responsabilizam integral e             
exclusivamente, por eventuais danos ou ônus causados a terceiros, no âmbito civil            
ou penal, excluindo e indenizando a UFJ, em caso de demanda judicial ou             
extrajudicial proposta por terceiros, sob a alegação de violação de direitos de            
propriedade intelectual, industrial, autoral, imagem, voz e nome.  
 
6.6 Caso os participantes entendam que as obras criadas no contexto do evento             
serão de titularidade compartilhadas de todos, podendo cada um utilizar de forma            
individual, recomenda-se a elaboração de um acordo para estabelecer a livre           
utilização por qualquer membro da equipe após o evento.  
 
6.7 Caso os participantes entendam que as obras criadas no contexto do evento             
serão de titularidade da equipe como um todo indivisível, a princípio, e desejam             
estabelecer uma relação formal para eventual continuidade do projeto,         
recomenda-se a elaboração de um acordo para estabelecer as regras atinentes ao            
caso. 
 
6.8 A elaboração dos termos de acordos é de inteira responsabilidade das equipes             
participantes, eximindo-se a UFJ de quaisquer atribuições quanto à celebração e           
formalização de termos referentes aos interesses exclusivos dos participantes das          
equipes.  
 
6.9 Ao se inscreverem no evento, as equipes e seus respectivos membros            
concordam automaticamente com a divulgação, utilização, reutilização, reprodução        
e veiculação pela UFJ, integral ou parcial, das suas obras, materiais e projetos             
produzidos, durante o evento na internet ou em outros meios de comunicação. 
 
6.10 As equipes inscritas e seus participantes reconhecem a responsabilidade pelo           
eventual registro de obras, materiais e projetos perante os órgãos competentes.  
 
6.11 As equipes inscritas e seus participantes reconhecem, ainda, que a comissão            
organizadora do evento, a UFJ, apoiadores e demais realizadores ou participantes           
não terão qualquer responsabilidade no caso das obras, projetos e/ou materiais           
apresentados para os fins da competição sejam copiados ou indevidamente          
registrados por terceiros.  
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6.12 Serão aplicadas, no que couber, às seguintes normas de regência: Lei de             
Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), Lei de Direito Autoral (Lei nº 9.610/1998),            
Lei de Software (Lei nº 9.609/1998) e demais legislações da proteção sui generis             
vigentes no país.  
 
6.13 A Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004) e o Marco Legal de Inovação (Lei nº                
13.243/2016), regulamentados pelo Decreto nº 9.283/2018, deverão ser observados         
nas hipóteses dos produtos resultarem em inovação tecnológica, invenções,         
atividades econômicas produtivas, criações intelectuais passíveis de proteção, entre         
outras.  
 
6.14 No que se refere à confidencialidade, as equipes e seus membros, a UFJ, a               
comissão organizadora, os apoiadores e demais colaboradores deverão manter         
sigilo com relação às obras, materiais e projetos inovadores ou qualquer outra            
informação recebida ou observada durante o evento, embora a UFJ possa utilizá-la            
sem qualquer ônus, para fins lícitos, da forma que melhor lhe convier.  
 
6.15 A UFJ é uma instituição de ensino, que prioriza a pesquisa e a inovação, com                
estudos na área de tecnologia, envolvendo os mais diversos temas, inclusive os que             
poderão ser desenvolvidos e apresentados no contexto do evento. Sendo assim, a            
UFJ poderá implementar, por coincidência, a qualquer momento, eventuais projetos          
que possam conter ideias e conceitos idênticos ou semelhantes àqueles          
desenvolvidos na competição, sem que isso implique às equipes e seus           
participantes, qualquer remuneração ou compensação nesse sentido. 
 
6.16 A UFJ não se responsabiliza pelo uso de base de dados públicos e/ou privados               
pelos participantes. 
 
7 CESSÃO DE IMAGEM  
 
7.1 À UFJ, reservam-se os direitos de utilizar, editar, publicar, reproduzir e divulgar,             
por meio de jornais, revistas, televisão, cinema, rádio e internet, ou em qualquer             
outro meio de comunicação, sem ônus e sem autorização prévia ou adicional, os             
nomes, vozes, imagens ou projetos dos participantes, tanto no âmbito nacional           
quanto internacional, durante período indeterminado.  
 
7.2 A UFG e a comissão organizadora do evento não se responsabilizam por             
eventuais publicações de vídeos, imagens, voz pelos participantes em redes sociais,           
sites ou qualquer outro meio de divulgação e comunicação. No caso de violação de              
quaisquer direitos da personalidade (imagem, voz, nome, honra), o agente será           
responsabilizado pelos danos e/ou prejuízos ocasionados a outrem.  
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8 DIREITOS DE TERCEIROS 
 
8.1 As obras, materiais e projetos desenvolvidos nesse evento não devem ofender            
ou transgredir quaisquer direitos de terceiros, sendo aplicado ao caso as           
penalidades previstas pela lei brasileira. 
 
8.2 Os participantes das equipes, e nunca a UFJ e a comissão organizadora, serão              
responsabilizados por quaisquer violações de direitos de terceiros. A UFJ,          
reserva-se o direito de regresso ou, quando aplicável, de denunciação à lide (ou             
outra forma de intervenção de terceiro aplicada ao caso concreto), em razão de             
questionamentos que a instituição ou a comissão organizadora venham a sofrer por            
descumprimento do presente item pelos participantes. 
 
9 PUBLICAÇÃO DAS OBRAS, MATERIAIS E PROJETOS 
 
9.1 A publicação, a publicidade e divulgação de trabalhos cujos resultados tenham            
sido obtidos com os projetos deste evento deverão, obrigatoriamente, ser feitos no            
idioma do local onde será divulgado e fazer menção expressa a UFJ. 
 
9.2 A utilização da logomarca da UFJ é obrigatória e encontra-se disponível no             
seguinte link: https://ascom.jatai.ufg.br/p/31962-tipografia-temporaria-ufj 
 
9.3 As ações publicitárias referentes às propostas financiadas com recursos da           
União deverão observar rigorosamente as disposições contidas no § 1º do art. 37 da              
Constituição Federal, como também aquelas consignadas em nos atos         
regulamentares da Secretaria Especial de Comunicação Social do Governo Federal. 
 
9.4 As ações publicitárias referentes às propostas financiadas com recursos do           
estado de Goiás ou qualquer outra agência de fomento deverão observar           
rigorosamente as disposições legais aplicáveis ao caso.  
 
10 RESPONSABILIDADES DA COMISSÃO ORGANIZADORA, DA UFJ, DOS        
APOIADORES E DEMAIS COLABORADORES DO EVENTO 
 
10.1 Disponibilizar todas as informações relativas ao evento, por meio do canal de             
comunicação: https://copi.jatai.ufg.br. 
 
10.2 A comissão organizadora, a UFJ, apoiadores e demais colaboradores do           
evento não serão responsabilizados por quaisquer danos e/ou prejuízos         
ocasionados às equipes e seus membros durante a competição nas seguintes           
hipóteses: a) caso fortuito (evento totalmente imprevisível e extraordinário) ou força           
maior (evento previsível, mas inevitável); b) pelos fatos praticados por outros           
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agentes com culpa ou dolo, incluindo a própria vítima; d) ainda que o participante ou               
a equipe tenha agido dentro do razoavelmente exigido, causaram dano ou prejuízo            
que não tenham sido ou não puderam ser evitados. 
 
10.3 As orientações complementares que nortearão as atividades serão         
disponibilizadas aos participantes no primeiro dia do desafio. 
 
10.4 Toda comunicação, por parte da comissão organizadora, com os(as)          
participantes será realizada por e-mail, site e grupo WhatsApp que será criado para             
essa finalidade. 
 
11 RESPONSABILIDADES DOS PARTICIPANTES 
 
11.1 Seguir as recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde) sobre os            
cuidados diante da pandemia. A UFJ não se responsabilizará por quaisquer           
prejuízos e danos sofridos pelos participantes que não tenham sido provocados           
direta e culposamente; 
 
11.2 Observar atentamente, sempre de forma imediata, todas as instruções          
informadas pela organização do evento durante o desenrolar da competição e           
cumprir rigorosamente todas as normas apresentadas, não podendo alegar         
desconhecimento das regras que foram devidamente publicadas nos meios oficiais          
de comunicação do evento.  
 
11.3 Os participantes deverão agir durante a competição com o máximo de respeito,             
cordialidade e ética, preservando a honra e a integridade moral e psíquica de todos              
os partícipes.  
 
11.4 As equipes e seus participantes serão exclusivamente responsáveis pelo uso           
de softwares comerciais e outros, cujas licenças são pagas, devendo respeitar as            
normas e termos de licenciamento dos respectivos fabricantes. A UFJ não se            
responsabilizará pelo uso indevido de softwares e de hardwares comerciais pelos           
participantes e por eventuais problemas ocasionados do mal uso deles. 
 
12 DAS ETAPAS 
 
12.1 O 1° Desafio de Inovação UFJ será dividido nas seguintes fases: 
 

a) Fase I: Inscrição das equipes.  
 
Para homologação das inscrições, o líder da equipe deverá preencher o formulário            
de inscrição, bem como enviar um vídeo (pitch), de até 03 minutos, com a ideia               
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proposta, conforme roteiro disponível no site https://copi.jatai.ufg.br. As ideias serão          
avaliadas por uma comissão avaliadora, e de acordo com os critérios de avaliação             
propostos neste regulamento. 
 

b) Fase II: Seleção das equipes  
 
Serão selecionadas 15 equipes, para o competição (que terá duração de 05 dias).  
 

c) Fase III: Imersão  
 
As equipes participantes do 1° Desafio de Inovação UFJ terão como atividade final o              
envio de um vídeo (pitch), de até 03 minutos e um relatório (formato PDF, sem               
senha) de apresentação de resultados do projeto da equipe (Anexo I), de acordo             
com as orientações da comissão organizadora, durante o desafio, até às 23h59m do             
dia 15/08/2020. 
 
13 DA SUBMISSÃO DOS ARQUIVOS E RESULTADO 
 
13.1 As equipes finalistas deverão enviar o vídeo e relatório de apresentação de             
resultados para a comissão organizadora no seguinte e-mail: di2020.ufj@ufg.br,         
intitulado “Vídeo (Nome da equipe)”. Esse material será avaliado por uma banca            
(que irá atribuir 90% da nota final), cujos componentes julgarão conforme os            
critérios de avaliação propostos neste regulamento para atribuir a classificação das           
equipes. Além disso, o público participante terá o direito de atribuir 10% da nota              
para as equipes finalistas, seguindo os mesmos critérios da banca avaliadora.  
 
13.2 As equipes que não enviarem os arquivos (vídeo e relatório de apresentação             
de resultados do projeto da equipe), no prazo estabelecido (15/08/2020), estarão           
automaticamente desclassificadas da competição. O envio do arquivo é de inteira           
responsabilidade dos membros da equipe, isentando a UFJ de quaisquer problemas           
técnicos que venha ocorrer. 
 
13.3 Os arquivos (vídeo e relatório) serão avaliados por uma banca, composta por             
pessoas com experiência e capacidade técnica para julgar as respectivas propostas.           
Os membros da banca serão convidados pela comissão organizadora do evento. 
 
13.4 Parte da nota das equipes finalistas, serão atribuídas pela comunidade           
acadêmica, que poderá pontuar os projetos, por meio de um formulário online,            
disponível no site: https://copi.jatai.ufg.br, apenas para acesso do público por meio           
de e-mail institucional, que será disponibilizado no dia 17/08/2020, durante a banca            
examinadora, seguindo os critérios de avaliação dos projetos (item 16.1). 
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13.5 A apuração do resultado será realizada pela Comissão Organizadora e o            
resultado será divulgado durante o encerramento do desafio, conforme cronograma          
apresentado na abertura.  
 
13.6 Serão divulgadas as equipes vencedoras (1°, 2° e 3° lugar) e os projetos              
considerados validados pela banca examinadora. 
 
13.7 Todas as informações sobre o resultado ficarão disponíveis no site           
https://copi.jatai.ufg.br. 
 
14 DOS RECURSOS 
 
14.1 A equipe poderá recorrer à comissão organizadora do evento, caso julgue            
tenha sido prejudicada durante o desafio, em virtude dos seguintes fatos: violação            
das regras do evento, má conduta de uma equipe ou má conduta da comissão              
organizadora com intenção de prejudicar.  
 
14.2 Os prazos para a interposição dos recursos, tanto do resultado preliminar            
quanto do final, estão previstos no item 15 deste Regulamento, no cronograma do             
evento. Recursos intempestivos não serão apreciados pela comissão organizadora.  
 
14.3 As decisões da comissão organizadora serão finais e não caberá outro recurso             
quanto à decisão tomada. 
 
14.4 O recurso, devidamente justificado, deverá ser enviado para o e-mail:           
di2020.ufj@ufg.br, intitulado “Recurso (Nome da equipe)”. 
 
14.5 Havendo recurso do resultado final, com parecer favorável, dentro do prazo            
estabelecido, um novo resultado será publicado, de acordo com o cronograma. 
 
14.6 Após o prazo estabelecido em cronograma, não havendo recurso, o resultado            
publicado será considerado como resultado final e republicado, conforme o          
cronograma. 
 

15 CRONOGRAMA 

15.1 O quadro a seguir apresenta o cronograma do 1° Desafio de Inovação UFJ: 

Evento Data 

Publicação do regulamento 07/07/2020 
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Disponibilização de palestras online 20/07/2020 

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

Resultado preliminar das equipes selecionadas 04/08/2020 

Prazo para recurso 05/08/2020 a 06/08/2020 

Homologação das inscrições 07/08/2020 

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

Envio de um vídeo e relatório de apresentação        
de resultados do projeto da equipe 

15/08/2020 

Banca final e resultado preliminar 17/08/2020 

Prazo para interposição de recurso 18/08/2020 a 19/08/2020 

Publicação do resultado final  20/08/2020 

Homologação das equipes vencedoras 20/08/2020 

Formalização da concessão das bolsas para a       
equipe vencedora 

21/08/2020 

  
15.2 A programação das atividades, durante o 1° Desafio de Inovação UFJ, será             
formada por sessões de mentorias, oficinas e avaliações, para a seleção das            
melhores soluções desenvolvidas. A programação completa será divulgada no site          
https://copi.jatai.ufg.br, na véspera de início da competição. 

15.3 A critério da comissão organizadora e por justificada motivação, as datas e as              
ações do 1° Desafio de Inovação UFJ poderão sofrer alterações. Caso isso ocorra,             
as mudanças serão amplamente divulgadas nos veículos de comunicação oficial do           
evento.  

16 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS 

16.1 Serão considerados pela banca os seguintes critérios: 

Quesitos Pontuação 

Criatividade e grau de inovação da solução 10 pontos 

Aplicabilidade do sistema para solucionar os problemas atinentes        
ao tema 

10 pontos 

Viabilidade de execução real da solução desenvolvida 10 pontos 
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Qualidade e avanço no desenvolvimento do protótipo conceitual 10 pontos 

Apresentação oral - Pitch 10 pontos 

 

 17 DA PREMIAÇÃO E DO FINANCIAMENTO DO PROJETO  

17.1 No 1° Desafio de Inovação UFJ, todas os(as) integrantes das equipes            
receberão certificado de participação. 

17.2 O quadro a seguir define as premiações e o financiamento do projeto vencedor              
por meio do pagamento de bolsas que serão concedidas a cada integrante das             
equipes vencedoras, do I Desafio de Inovação UFJ:  

Classificação Premiações e Financiamento do 
Projeto Pelo Pagamento de Bolsas 

1º lugar 05 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. 

*O financiamento do projeto em dinheiro, por meio da concessão de bolsas, será             
disponibilizada exclusivamente para discentes dos cursos de graduação, que não          
estejam recebendo outro tipo de bolsa de qualquer agência de fomento (nacional ou             
internacional): bolsa de iniciação científica, tecnológica, extensão e Prolicen. A          
exceção será considerada apenas caso o discente receba auxílio estudantil          
(moradia, alimentação).  

 
17.3 Caberá a equipe premiada (1° lugar), repassar todas as informações           
necessárias para a formalização do resultado oficial, bem como efetuação do           
pagamento das bolsas que serão disponibilizadas como forma de financiamento ao           
projeto. Durante tal período, as equipes premiadas, por meio de seus membros,            
também, deverão se comprometer a fornecer documentos e comprovantes, além da           
assinatura de documentos, sempre que solicitada. O não atendimento desse item,           
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nos prazos estabelecidos pela UFJ, implicará na desclassificação da competição,          
eximindo a UFJ de realizar o financiamento, por meio de bolsas, do projeto             
vencedor. 
 
18 DA BOLSA 
 
18.1 A bolsa tem caráter transitório, não gera vínculo empregatício e não pode ser              
acumulada com qualquer modalidade de bolsa concedida. Assim, o bolsista, deverá           
estar destituído de vínculo com bolsas de outros Programas Institucionais ou de            
quaisquer agências nacionais, estrangeiras ou internacionais de fomento ao ensino          
e à pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação ou congêneres. 
 
18.2 Não será considerado como acúmulo de bolsas, nos termos deste edital,            
quando a bolsa adicional possuir objetivos assistenciais, de manutenção ou de           
permanência do discente (moradia, alimentação, etc). 
 
18.3 O valor da bolsa é de R$400,00 (quatrocentos reais) mensais, concedida pela             
UFJ diretamente aos beneficiários. Terá início no final do mês de agosto de 2020,              
com duração até dezembro de 2020.  
 
18.4 O bolsista poderá ter seu desempenho no projeto avaliado periodicamente para            
fins de manutenção da bolsa. 
 
18.5 É responsabilidade do candidato a abertura, em tempo hábil, de conta corrente             
em seu nome para recebimento da bolsa. 
 
19 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
  
19.1 O 1° Desafio de Inovação UFJ tem finalidade exclusivamente cultural, visando            
reconhecer e divulgar as soluções desenvolvidas que tenham potencial inovador,          
estimulando a difusão dos temas propostos junto à comunidade acadêmica.          
Ressalta-se que as soluções, produtos e serviços poderão ser disponibilizados à           
UFJ, sociedade, órgãos de saúde, entre outros.  
 
19.2 A comissão organizadora do 1° Desafio de Inovação UFJ, a seu exclusivo             
critério, poderá, a qualquer tempo, se julgar necessário, alterar as regras deste            
Regulamento. Além disso, caso necessário poderá suspender, adiar ou cancelar          
totalmente ou em parte por quaisquer razões, a competição. Nenhuma das           
disposições deste regulamento gera qualquer direito ou qualquer expectativa de          
direito a qualquer participante com referência a qualquer objeto. 
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19.3 Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento          
serão julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela comissão           
organizadora do desafio. 
 
19.4 A efetivação da inscrição, de acordo com as definições deste regulamento,            
implica no conhecimento total das regras existentes nesse documento. 
 
19.5 As equipes vencedoras farão jus à premiação e ao financiamento do projeto,             
por meio do pagamento de bolsas, desde que haja o cumprimento de todas as              
condições descritas neste regulamento. Nenhuma das equipes, terá o direito a           
qualquer tipo de ressarcimento ou compensação financeira, em virtude de despesas           
relacionadas com o evento. 
  
19.6 O 1° Desafio de Inovação UFJ não possui caráter comercial e não está              
condicionado, em nenhuma hipótese, à sorte. Não objetiva resultados financeiros e           
não implica em ônus de qualquer natureza para os participantes inscritos e            
premiados ao final do concurso, além de não vincular a participação à aquisição,             
uso e/ou compra de produtos ou de serviços da instituição organizadora ou dos             
parceiros. 
 
19.7 A equipe será eliminada se plagiar ou ferir direitos autorais existentes; utilizar             
cópia, total ou parcial de soluções tecnológicas, de outras fontes e/ou competições;            
apresentar conduta antiética, descumprir as normas do presente Regulamento.  
 
19.8 Qualquer participante que obtiver vantagem indevida mediante a utilização de           
meios fraudulentos e/ou quaisquer outros mecanismos, considerados inadequados        
pela comissão organizadora do desafio, será imediatamente desclassificado, assim         
como sua equipe. 
 
19.9 Quaisquer disputas, controvérsias ou reclamações que surgirem, relacionadas         
aos termos deste regulamento, deverão ser dirimidas pela comissão organizadora          
do desafio, exclusivamente pelo e-mail: di2020.ufj@ufg.br.  
 
19.10 Os participantes, no ato de seu cadastro e inscrição, aderem integralmente a             
todas as disposições aqui descritas, declarando que aceitam todos os termos deste            
regulamento. 
 
19.11 Os casos omissos serão dirimidos exclusivamente pelos membros da          
comissão organizadora do evento. 
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Este regulamento foi elaborado à partir do Hackcereal (Rio Verde, 2019), 1°            
Hackathon Inovações para UFG (Goiânia, 2019), MIDEX - Maratona de Inovação           
Diretoria de Extensão: Covid-19 (Rio Verde, 2020).  
 
 

Jataí, 07 de julho de 2020.  
 
 
 

Comissão Organizadora do 1° Desafio Inovação UFJ 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 
Rodovia BR 364 - Km 192, Zona de Expansão Urbana 

Caixa Postal nº 03, CEP: 75801-615 
Fone: (64) 3606-8202-www.jatai.ufg.br 

 
ANEXO I - RELATÓRIO DE APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS DO PROJETO DA 

EQUIPE 
 

Nome do Projeto:  
 
Nome dos integrantes da equipe:  
 
Problema identificado 
Apresente aqui o problema identificado e as justificativas que comprovam por que a ação              
apresentava diferencial competitivo em relação às demais. 
 
Solução proposta 
Apresente a solução proposta pela equipe. 
 
Atividades realizadas 
Descreva aqui todas as ações realizadas pela equipe para alcançar os objetivos propostos,             
com seus respectivos responsáveis. 
 
Principais dificuldades encontradas e como foram solucionadas 
Apresente aqui as principais dificuldades encontradas pela equipe ao realizar a ação social             
e como foram superadas. 
 
Fontes de recursos 
Descreva aqui todos os recursos utilizados pela equipe para solucionar o problema e como              
foram obtidos. Liste todas as pessoas, além da equipe, que participaram da ação social e o                
que elas fizeram para ajudar. 
 
Resultados obtidos 
Descreva aqui todos os resultados alcançados com a realização da ação social pela equipe.              
Comprove esses resultados através de relatórios, depoimentos, etc. Seja criativo! 
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