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REGULAMENTO nº 01/2020 

 

I Desafio de Inovação UFJ 

Universidade e sociedade: a contribuição social da UFJ 

 

RETIFICAÇÃO Nº 01: 

 

 

Referente à inclusão de servidor terceirizado para participar como membro de 

equipe; à alteração de data do cronograma e do termo inicial e final da vigência 

da bolsa. 

 

A Comissão Organizadora do I Desafio de Inovação da UFJ, no uso de suas              

atribuições legais, torna pública a Retificação nº 01 do Regulamento nº 01/2020, do I              

Desafio de Inovação UFJ, conforme os termos descritos abaixo. 

 

1 Alterar os seguintes subitens: 

 

ONDE SE LÊ:  

 

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). 
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LEIA-SE:  

 

3.3 Poderão integrar em cada equipe, independentemente, do número de          

integrantes (de 3 a 6 membros) no máximo um docente, um técnico-administrativo            

em educação (TAEs) e um servidor terceirizado. 

 

ONDE SE LÊ: 

 

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. 

 

LEIA-SE:  

 

3.4 A equipe será automaticamente desclassificada do evento nas seguintes          

condições: participantes que não estejam devidamente matriculados (discentes) ou         

vinculados à UFJ (docentes, TAE e/ou servidor terceirizado); 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. 

 

2 Alterar o Cronograma apresentado no subitem 15.1 do Regulamento 

 

ONDE SE LÊ: 

 

15.1 O quadro a seguir apresenta o cronograma do I Desafio de Inovação da UFJ: 
 

2 
 



Evento Data 

Publicação do regulamento 07/07/2020 

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 I Desafio de Inovação da 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 Premiação 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 

 

LEIA-SE: 

 

15.1 O quadro a seguir apresenta o cronograma do I Desafio de Inovação da UFJ: 
 

Evento Data 

Publicação do regulamento 07/07/2020 

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 I Desafio de Inovação da UFJ 10/08/2020 a 14/08/2020 
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Envio de um vídeo e relatório de apresentação 
de resultados do projeto da equipe 

15/08/2020 

Banca Final e Premiação 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 

01/09/2020 

 

3 Alterar o seguinte subitem: 

 

ONDE SE LÊ:  

 

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. 

 

LEIA-SE: 

 

18.3 O valor da bolsa é de R$400,00 (quatrocentos reais) mensais, concedida pela             

UFJ diretamente aos beneficiários. Terá início no mês de setembro de 2020, com             

duração até janeiro de 2021. 

 

Ratificam-se os demais termos e condições preconizados no Regulamento nº          

01/2020, do I Desafio Inovação UFJ, disponível aos interessados no endereço           

eletrônico: https://copi.jatai.ufg.br/n/128884-i-desafio-de-inovacao-ufj 

 

Jataí, 19 de julho de 2020. 

 

 

Comissão Organizadora do 1° Desafio Inovação UFJ 
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https://copi.jatai.ufg.br/n/128884-i-desafio-de-inovacao-ufj

