
 

 

Innovathon 2017 

Maratona de Inovação e Empreendedorismo 

Conexão Vitoria de Santo Antão 

Pense Global Atue Local: Solução Local para Problemas Globais 

 

REGULAMENTO 

 
Do Desafio e Objetivo 

 

Desafio: Inclusão Social de Pessoas com Deficiência 

Objetivo: Desenvolvimento de ideias e soluções (produto ou serviço) para pessoas com deficiência 

visual, auditiva, motora ou cognitiva 

As soluções serão desenvolvidas observando as categorias seguintes: 

a) Emprego e Renda: Inclusão de pessoas com deficiência no trabalho, na empregabilidade ou na 

geração de renda  

b) Educação Inclusiva: Inclusão de pessoas com deficiência no processo de ensino e 

aprendizagem.  

c) Mobilidade e Acessibilidade: Inclusão de pessoas com deficiência na mobilidade da vida diária e 

cotidiano. 

 

Da Inscrição 

 

Estarão aptos a participar da competição os estudantes, com idade igual ou superior a 18 (dezoito) 

anos. 

É permitida a inscrição de equipes previamente formada. 

É vedada a inscrição em mais de uma equipe. 

As inscrições deverão ser efetuadas pelo formulário eletrônico de inscrição disponível 

em www.recipolis.org 

As inscrições poderão ser efetuadas até às 23:59 horas do dia 13/08/2017, horário de Brasília, por 

meio do preenchimento de todos os campos obrigatórios no formulário eletrônico de inscrição. 

Parágrafo segundo: a seleção se dará por ordem de inscrição no formulário 

disponibilizado até o preenchimento do número de vagas observando os perfis necessários a 

formação de equipes. 

Paragrafo Terceiro: caso as inscrições excedam o número de participantes será feito um cadastro 

de reserva para realização de uma segunda edição do Innovathon a critério da instituição 

organizadora e em data e local a ser definido  

 

 

 

http://www.recipolis.org/


 

 

Da Formação de Equipes 

 

Os participantes competirão em equipes formadas por 5 pessoas. No ato da inscrição, o 

participante deverá indicar o seu perfil que será utilizado para a composição das equipes de acordo 

com a área de conhecimento ou experiência entre os perfis elencadas abaixo: 

Perfil Tecnológico; 

 Perfil Negócios; 

 Perfil Saúde; 

Perfil Geral. 

 

Cada equipe terá no mínimo um participante de cada um dos perfis abaixo: 

Perfil Tecnológico 

Perfil Negócios 

Perfil Saúde 

 

As equipes poderão ser previamente formadas previamente pelos próprios participantes ou serem 

formadas durante o evento com o apoio do comitê executivo. 

 

Dos critérios de Seleção e Participação 

 

Participarão do evento todos os interessados cujas inscrições forem deferidas e a presença 

confirmada pelo participante no credenciamento no dia 19/08/2017. 

A análise das inscrições individual levará em consideração a capacidade máxima de 20 (vinte) 

equipes no local designado para o “Innovathon ” e seguirá os seguintes critérios de prioridade: 

Data de preenchimento do formulário 

Vagas no perfil do candidato para formação das equipes 

A participação no Innovathon é voluntária, gratuita, nominativa e intransferível. 

A organização disponibilizará rede WI-FI. O participante poderá levar consigo o próprio laptop, 

notebook, tablet para utilização durante todo o evento, se desejar e achar necessário.  

A organização do evento não será responsável pela alimentação dos participantes durante todo o 

Innovathon. 



 

 

A organização do evento não será responsável pelo transporte dos participantes para o local do 

Innovathon. Todo e qualquer deslocamento necessário para o desenvolvimento de atividades será 

de responsabilidade exclusiva do participante. 

O participante deverá manter visível o crachá oferecido no ato do credenciamento durante todo o 

período e em todos os espaços em que serão realizados o evento. 

 

Da Programação 

A programação completa será divulgada no endereço www.recipolis.org  

A programação do Innovathon compreende palestras, mesa redonda, trabalho em grupo, 

mentoria, apresentação das soluções (pitch) e avaliações para a seleção das melhores soluções 

desenvolvidas pelas equipes participantes. 

A programação estará sujeita à alteração, se necessário for, a critério da comissão organizadora. 

 

Dos Critérios de Avaliação e Premiação 

 

No dia 26 de agosto de 2016, no horário que constar na programação do evento, os avaliadores 

convidados pelo comitê executivo farão a análise e avaliação para validar e julgar as soluções que 

foram desenvolvidas pelas equipes. 

Por meio dessa análise, serão definidas as 03 equipes vencedoras, sendo uma equipe por cada 

categoria do desafio. Serão consideradas vencedoras pela comissão julgadora apenas 01 (uma) 

equipe que obter a melhor pontuação tendo por base os seguintes critérios: 

Grau de Inovação 

Adequação do Modelo de Negocio 

Alcance Social da Ideia 

Viabilidade da Ideia/Executável 

Qualidade do projeto 

 

No dia 26 de agosto de 2017, de acordo com a programação e no mesmo local do evento, será 

realizada a cerimônia de premiação por modalidade, contando com a presença de todos os 

participantes. 

As equipes vencedoras receberão premiações equivalentes aos valores de R$20.000 mil reais, para 

darem continuidade ao desenvolvimento de um novo negócio de base inovadora e social, sob a 

orientação e responsabilidade dos mentores do Polo de Inovação em Saúde do Recife. 



 

 

As equipes vencedoras automaticamente integrarão o programa de desenvolvimento de inovações 

em saúde “Virtuous Lab” sob a coordenação do Polo de Inovação em Saúde do Recife, sem a 

necessidade de participar de novo processo seletivo. 

Os recursos não poderão ser utilizados para outra finalidade se não aquela destinada ao 

desenvolvimento dos projetos vencedores. 

 

Do Mentores e Comissão de Julgamento 

Ao aceitarem o convite para participarem do Innovathon, os mentores e integrantes da comissão 

julgadora firmarão o termo de sigilo sobre as informações que terão acesso, direta e/ou 

indiretamente, formais e/ou informais, durante as atividades realizadas em todas as etapas acima 

mencionadas. 

Como padrão de ética e de forma a garantir a imparcialidade, os integrantes que farão parte da 

comissão julgadora comprometem-se a informar ao comitê executivo qualquer conflito de 

interesse na avaliação da solução desenvolvida, assim que for identificado. 

 

Da Comunicação com os Participantes 

 

Em todas as etapas do  Innovathon, a comissão organizadora se  comunicará com os participantes 

inscritos preferencialmente pelo e-mail cadastrado no formulário de inscrição. 

Os participantes inscritos são responsáveis por acompanharem a  programação, os resultados e 

eventuais alterações no evento. 

O comitê executivo solicita a desabilitação de anti-spams que possam barrar as comunicações 

sobre o Innovathon, que deverão chegar por meio do domínio @recipolis.org.br. Não será possível 

alegar a falta de conhecimento sobre informações do evento. 

 

Das Considerações Finais 

 

O Innovathon será coordenado por um comitê executivo, integrado por profissionais do Polo de 

Inovação em Saúde - Recipolis, Fundação Altino Ventura, Universidade Federal de Pernambuco  e 

demais instituições parceiras, a quem competem designar e convidar os palestrantes, os mentores 

e os avaliadores que farão parte da comissão julgadora. 

Ao se inscreverem no Innovathon, os participantes concordam com o inteiro teor deste 

regulamento e autorizam, de forma irrevogável e irretratável, ao Polo de Inovação em Saúde,  a 

utilizar sua imagem e som de voz, fixados na data do evento, na íntegra ou em partes, para os 

específicos fins educativos, técnicos, culturais e de divulgação científica, nas atividades de difusão, 

exibição, veiculação e campanhas institucionais, em todo território nacional e no exterior, através 



 

 

de qualquer meio, inclusive, mas não limitado a, cópias de vídeo e dvd, Internet, televisão em 

canal aberto, canais por assinatura e via satélites, emissoras de rádio, inclusive a inserção em 

banco de imagens da instituição. a presente autorização é concedida gratuitamente, sem 

quaisquer ônus. 

No que se refere à salvaguarda dos direitos de propriedade intelectual, essa é de responsabilidade 

única, exclusiva e intransferível dos participantes (membros que integram as próprias equipes que 

desenvolveram as soluções), cabendo apenas a eles próprios eventual registro para a proteção dos 

seus direitos nos órgãos competentes. 

Os participantes se responsabilizam pela originalidade de todo conteúdo por eles produzido no 

âmbito do presente regulamento, respondendo integral e exclusivamente por eventuais danos ou 

ônus a terceiros, excluindo e indenizando as instituições organizadoras do Innovathon, em caso de 

demanda judicial ou extrajudicial intentada por terceiros, sob alegação de violação de direitos de 

propriedade intelectual, imagem, voz e nome. 

Suspeitas de conduta antiética, do não cumprimento das normas internas dos espaços em que 

ocorrerá o evento, além do desrespeito ao presente regulamento, serão analisadas e julgadas pelo 

comitê executivo do Innovathon em saúde, podendo ainda resultar na desclassificação do 

respectivo participante e/ou equipe. 

Não serão aceitas soluções tecnológicas copiadas ou reproduzidas, de forma total ou parcial, de 

outras fontes e/ou competições. A identificação de uma cópia, total ou parcial, será punida com a 

desclassificação do respectivo participante e/ou equipe. 

As despesas com passagens, hospedagens, gastos pessoais ou transporte até o local do evento são 

de responsabilidade do participante. 

As Instituições organizadoras do evento não se responsabilizam por perdas, furtos, roubos, 

extravios ou danos de objetos pessoais dos participantes (como, a título exemplificativo, 

notebook, tablet, celular, etc), durante os dias do evento. Cabe exclusivamente aos participantes o 

dever de guarda e cuidado com tais pertences.  

As decisões dos integrantes da comissão julgadora no que tange à seleção e à premiação das 

equipes participantes, além das decisões que o comitê executivo venha a dirimir, serão soberanas 

e irrecorríveis, não sendo cabível qualquer contestação das mesmas, bem como dos seus 

resultados. 

O Innovathon tem finalidade exclusivamente científico, tecnológico e cultural, visando reconhecer, 

apoiar e divulgar as ideias e soluções propostas que tenham potencial inovador e impacto aos 

portadores de deficiência, estimulando a difusão do tema, não possuindo caráter comercial, não 

estando condicionada, em hipótese alguma, à sorte, nem objetivando resultados financeiros, além 

de não vincular a participação à aquisição, uso e/ou compra de produtos ou de serviços da 

entidade organizadora ou dos parceiros. 



 

 

O comitê executivo do Innovathon, a seu exclusivo critério, poderá, a qualquer tempo, se julgar 

necessário, alterar as regras deste regulamento, assim como substituir qualquer um dos prêmios 

que serão anunciados por outros de igual valor, mediante ampla comunicação no endereço 

www.recipolis.org 

O evento poderá ser interrompido ou suspenso, por motivos de força maior ou devido a 

problemas de acesso à rede de Internet, com servidores, entre outros, não sendo devida qualquer 

indenização ou compensação aos participantes do evento e/ou aos eventuais terceiros. O comitê 

executivo do Innovathon envidará, nesses casos, os melhores esforços para dar prosseguimento 

ao evento tão logo haja a regularização do problema, resguardando-se, no entanto, a possibilidade 

de cancelamento definitivo, na hipótese de impossibilidade de realização do mesmo. 

A participação neste evento sujeita todos os participantes às regras e condições estabelecidas 

neste regulamento. Dessa forma, os participantes, no ato de seu cadastro/inscrição aderem a 

todas as disposições, declarando que leram, compreenderam, tem total ciência e aceitam, 

irrestrita e totalmente, todos os itens deste regulamento. 

Os casos omissos não previstos neste regulamento serão julgados pela organização do Inovathon. 

A organização do Innovathon se reserva o direito de resolver arbitrariamente conflitos que 

possam acontecer no decorrer do evento, mas se compromete em manter a transparência das 

suas decisões. 


