
 

ESPELHO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO CONSTRUCT IDEATHON   
 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA UFG/PRPI n° 09/2021 

 

Este é o Formulário de Inscrição do Construct Ideathon – 1º Desafio Nacional 
Living Lab C. 
 
ATENÇÃO! 
 
1) É obrigatório o preenchimento dos dados de todos os integrantes da 
equipe.  
 
2) Certifique-se, antes da submissão da inscrição, de que os arquivos 
(comprovante de matrícula ou declaração/documento da Instituição de Ensino) 
são os corretos. 
 
3) A equipe será desclassificada, caso um ou mais dos membros da equipe 
não preencherem os requisitos mínimos para inscrição, conforme previsto nos 
itens 3 e 4 do Edital, ficando a equipe somente com um integrante. 

  

Categoria:* 
(   ) Categoria Negócio Inovador 
(   ) Categoria Negócio de Impacto Socioambiental 

 
Se a sua ideia não for habilitada pela comissão de avaliação na 
CATEGORIA NEGÓCIO DE IMPACTO SOCIOAMBIENTAL, você aceita ser 
remanejado para Categoria NEGÓCIO INOVADOR? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
 
INTEGRANTE 1 (PROPONENTE) 

Nome completo: 

Data de Nascimento: 

Telefone celular (por favor confira a digitação para não perder os 
comunicados sobre o Programa): 

E-mail (por favor confira a digitação para não perder os comunicados sobre o 
Programa): 

Gênero: 

Instituição de Ensino: 

Tipo de curso: 
(   ) Graduação 
(   ) Especialização (pós-graduação lato sensu) 
(   ) Mestrado (pós-graduação stricto sensu) 



 
(   ) Doutorado (pós-graduação stricto sensu) 

Curso: 

Comprovante de matrícula ou declaração/documento da Instituição de 
Ensino (anexar .pdf de no máximo 10 MB): 

 
No formulário eletrônico estarão disponíveis cinco blocos de dados para que as 
equipes possam preencher com as informações de todos os integrantes.  
 
FINALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
 

A equipe tem orientador(a)? 
(   ) Sim 
(   ) Não 

Nome do orientador(a) – preenchimento obrigatório para equipe com 
orientador(a): 

Instituição/Empresa do orientador(a) – preenchimento obrigatório para 
equipe com orientador(a): 

Como você ficou sabendo da Construct Ideathon: 
(   ) E-mail 
(   ) Redes sociais (Facebook, Instagram ou LinkedIn) 
(   ) Indicação de professor(a) ou colega 
(   ) Site 
(   ) TV/Jornal/Rádio 
(   ) WhatsApp 

(   ) Li, entendi e aceito as disposições estabelecidas no Edital. 
(   ) Atesto a veracidade de todas as informações apresentadas. 

 


