
 
 

ADITIVO 1 
 

EDITAL nº 09/2021 
CONSTRUCT IDEATHON – 1º DESAFIO NACIONAL LIVING LAB C 

“Redução, Gestão e Reaproveitamento de Resíduos de Construção Civil” 
 

 
O Centro de Empreendedorismo e Incubação (CEI), vinculado à Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Inovação da Universidade Federal de Goiás – PRPI/UFG, torna 
pública: 
 

a alteração da data e horário para inscrições das equipe. Ficando alterado o 
item 4. (INSCRIÇÕES) e o item 5. (CRONOGRAMA E ETAPAS) do Edital 
09/2021 do CONSTRUCT IDEATHON, que passam a vigorar com a redação 
apresentada a seguir. 

4. INSCRIÇÕES 

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por equipes de 2 (dois) a 5 
(cinco) estudantes, exclusivamente por meio do formulário eletrônico 
disponibilizado no site www.cei.ufg.br, até às 17h (dezessete horas), horário 
de Brasília, do dia 26 de outubro de 2021. 

É vedada a participação de um mesmo estudante em mais de uma equipe. 

No ato da inscrição, o proponente da equipe deverá: a) preencher todos os 
campos obrigatórios do formulário; b) anexar o comprovante de matrícula ou 
declaração/documento da Instituição de Ensino dos membros da equipe. 

O integrante que não apresentar a documentação solicitada (comprovante de 
matrícula ou declaração da Instituição de Ensino) será desclassificado da 
competição, ou seja, a sua inscrição não será homologada. 

O CEI não se responsabiliza por eventuais problemas técnicos, bem como 
congestionamentos da plataforma e outros problemas de natureza 
exclusivamente técnica.  

Importante: as equipes poderão contar, formalmente e de maneira não 
obrigatória, com um(a) orientador(a), de forma a ser reconhecido(a) 
oficialmente. Esse(a) integrante poderá ser um(a) professor(a) ou um 
profissional de mercado, e deverá ser indicado(a) no ato da inscrição ou durante 
a etapa de aprimoramento da ideia (prazo final para indicação do orientador(a): 
30/11/2021).  

A organização do CONSTRUCT IDEATHON se reserva o direito de, segundo a 
oportunidade e conveniência e a seu juízo, reenquadrar a ideia de negócio na 
outra categoria que não a inscrita pelos participantes. 

A inscrição no CONSTRUCT IDEATHON implicará na total aceitação do 
conteúdo do presente Edital. 

http://www.cei.ufg.br/


 
 

5. CRONOGRAMA E ETAPAS 

O quadro, a seguir, apresenta o cronograma do CONSTRUCT IDEATHON: 

 

Evento Data 

Período de inscrição das equipes 22/09/2021 a 26/10/2021 

Evento de Lançamento do Construct Ideathon (on-line) 20/10/2021 

Homologação das inscrições 26/10/2021 a 28/10/2021 

Resultado das inscrições homologadas 29/10/2021 

Bootcamp (on-line) 03/11/2021 a 05/11/2021 

Envio do Modelo de Negócio  12/11/2021 

Avaliação e Seleção das melhores soluções 15/11/2021 a 18/11/2021 

Divulgação das equipes selecionadas para a Banca Final 19/11/2021 

Aprimoramento da ideia  20/11/2021 a 30/11/2021 

Mentorias 
22/11/2021 a 26/11/2021; 

29 a 30 /11/2021 

Envio do vídeo com a ideia proposta 01/12/2021 

Banca Final (on-line) 08/12/2021 

Premiação (on-line) 09/12/2021 

 
 

Goiânia, 25 de outubro de 2021. 

 

 

Prof.ª Dr.ª Helena Carasek 
Diretora de Transferência  

e Inovação Tecnológica – PRPI-UFG 

 

Emília Rosângela Pires da Silva 
Gerente do Centro de Empreendedorismo  

e Incubação – CEI-UFG 

 


