O

REGRAS DO DESAFIO DE IDEIAS: “MEU SERTÃO - Soluções para o semiárido”
V Workshop de Inovação e Empreendedorismo do Vale do São Francisco será realizado nos dias 8 e 9 de
agosto, no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), em Petrolina. O evento tem como
finalidade a divulgação e fomento de atividades correlatas à inovação, empreendedorismo inovador,
propriedade intelectual, transferência de tecnologia, incubação de empresas e similares, além de promover a
aproximação entre a sociedade e academia pelo elo da inovação. O evento atrai cerca de 400 participantes,
entre eles, profissionais, empresários, estudantes, autônomos, empreendedores, docentes e todos aqueles que
desejam inovar e empreender. Este ano, a organização do evento está sob a responsabilidade dos Núcleos de
Inovação Tecnológica (NITs) da UNIVASF e do IF Sertão-PE, a Incubadora do Semiárido (ISA), o Centro
Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU), FTC, Sebrae e o Senai.
Pela primeira vez no evento será realizado o desafio de ideias inovadoras, que este ano irá explorar o
tema: “Meu Sertão -soluções para o semiárido”.

1.

APRESENTAÇÃO

O DESAFIO DE IDEIAS: “MEU SERTÃO - Soluções para o semiárido” é um concurso técnico-cultural promovido
pela Comissão organizadora do Workshop de Inovação e Empreendedorismo do Vale do São Francisco e
envolve todos os participantes do referido evento, no escopo de um tema de extrema relevância nos dias de
hoje: Soluções para o semiárido.
Este concurso desafia os participantes a criarem soluções inovadoras para um DESAFIO PROPOSTO. Para isso,
os participantes criarão, de forma individual, propostas que possam ser viabilizadas, desenvolvendo soluções
para o semiárido nordestino, no sentido de facilitar a convivência com as condições adversas de nosso
ecossistema.
Serão premiados os participantes que apresentarem a proposta que melhor atender aos critérios de avaliação
do concurso.
O DESAFIO DE IDEIAS: “MEU SERTÃO - Soluções para o semiárido” tem como objetivos:


Estimular a capacidade inventiva, criativa e o raciocínio lógico dos participantes do evento;



Agregar soluções inovadoras, aproximando o mercado e poder público das ideias criativas geradas;

Estimular a criação de novos produtos, processos e negócios para as empresas locais, que possam
beneficiar as comunidades instaladas em regiões semiáridas do Nordeste e, em especial, do Vale do
Submédio São Francisco.


2.

O DESAFIO PROPOSTO

O participante deverá apresentar uma proposta de solução inovadora, considerando o cenário descrito a
seguir:
“A região do semiárido brasileiro está inserida no bioma Caatinga, muito rico em biodiversidade, possuindo
plantas com característica de resistência à seca e uma forte capacidade de regeneração. A região é rica
também em elementos que podem fornecer substâncias úteis em produtos de biotecnologia.
Apesar de toda essa riqueza, a degradação desse habitat pela ação humana pode estar ajudando a destruir os
elementos que poderiam garantir a sustentabilidade econômica e social da região. Por este motivo, a
convivência das pessoas com o semiárido brasileiro tem se tornado um desafio que necessita de um
enfrentamento cotidiano, pois as sucessivas secas na região já expulsaram milhões de pessoas em
intermináveis correntes migratórias. Soma-se a isso, a dificuldade em estruturar e fazer acontecer políticas
públicas efetivas de convivência com a seca.
Alguns estudos sobre as mudanças climáticas apontam que as regiões semiáridas do mundo, e também do
Nordeste brasileiro, deverão aprender a conviver com períodos ainda mais intensos de seca. Portanto, o
domínio de tecnologias e comportamentos que permitam a convivência com a escassez são parte importante
para a sustentabilidade das populações atingidas, ressaltando a importância do desenvolvimento de
tecnologias sociais que ajudem a melhorar a qualidade de vida dos moradores da região”.

3.
3.1.

ETAPAS DO DESAFIO
Inscrição

Poderão participar do desafio todas as pessoas inscritas (adimplentes) no V Workshop de Inovação e
Empreendedorismo do Vale do São Francisco, cujas inscrições foram realizadas através do site:
http://workshopinova2019.com.br/. Cada participante poderá encaminhar mais de uma ideia e solução.

3.2.

Elaboração e apresentação das ideias e soluções

3.2.1. Datas e horários do envio das ideias e soluções
As ideias e soluções deverão ser inseridas no site do evento, estando o sistema disponível a partir das
9:00h do dia 08/08/2019 (Quinta-feira) até as 12:00h do dia 09/08/2019.
3.2.2. Estrutura das ideias e soluções
As ideias e soluções podem ser enviadas na forma de texto (até 01 página), desenho (formato JPG ou
PDF) ou vídeo curto (até 2 minutos), estando todas elas relacionadas ao tema proposto: Meu Sertãosoluções para o semiárido.

3.2.3. Avaliação das ideias e soluções
As ideias e soluções serão avaliadas considerando os critérios técnicos descritos abaixo, por uma
Comissão composta por profissionais especializados no tema da inovação tecnológica e
empreendedorismo, assim como por alguns empresários da região.
Critérios de avaliação:
 Originalidade
 Criatividade
 Ineditismo
 Aplicabilidade real
 Capacidade de impacto para população do semiárido
 Capacidade de influência na qualidade de vida da população do semiárido
 Escalabilidade
No dia 09/08/2019, a partir das 14:00h a Comissão irá se reunir para avaliar todas as propostas
submetidas e escolherá as três melhores ideias de cada grupo (primeiro, segundo e terceiro lugares),
que foi definido a partir das áreas do conhecimento do CNPq, a saber:
Grupo 1: Ciências Exatas e da Terra
Grupo 2: Ciências Biológicas e Ciências da Saúde
Grupo 3: Engenharias
Grupo 4: Ciências Agrárias
Grupo 5: Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Lingüística, Letras e Artes

3.2.4. Apresentação da equipe vencedora
No dia 09/08/2019, a partir das 17:00h a Comissão irá anunciar para todo o público do evento, no
auditório, as ideias e soluções vencedoras
4.

PREMIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO PARA OS GANHADORES

A premiação para cada grupo será feita conforme descrito no Quadro 1.
Para os primeiros colocados de todos os grupos, além da premiação em dinheiro, será disponibilizada
Incubação externa pelo IF SERTÃO-PE e/ou UNIVASF.
Para os primeiros colocados do Grupo 4, será disponibilizada mentoria pela EMPRAPA e
desenvolvimento do projeto (dentro das áreas de atuação da EMBRAPA).
Para todas as propostas premiadas será emitido certificado de premiação, de acordo com a
classificação.

Quadro 1. Distribuição das premiações por grupos de áreas do conhecimento.
Grupo
01
02
03
04
05

5.

Premiação 1° Lugar

Premiação 2° Lugar

Premiação 3° Lugar

500,00

R$ 200,00

R$ 100,00

Patrocínio: CDL

Patrocínio: Topical Sat

Patrocínio: La Dulceria

500,00

R$ 200,00

R$ 100,00

Patrocínio: SIDREDI

Patrocínio: Dr. Do Vale

Patrocínio: Dr. Renato

500,00

R$ 200,00

R$ 100,00

Patrocínio: AGRODAN

Patrocínio: Topical Sat

Patrocínio: Liberty

500,00

R$ 200,00

R$ 100,00

Patrocínio: -

Patrocínio:Bionor

Patrocínio: Ice cream sorvetes

1 ANO curso inglês

R$ 200,00

R$ 100,00

Patrocínio: Cultura Inglesa

Patrocínio: Rotary Club Petrolina
Norte

Patrocínio: Cereja produções

COLABORAÇÃO COM A MÍDIA E DIREITO DE IMAGEM

Os participantes do Desafio concordam em conceder entrevistas e participar de reportagens que
por ventura sejam solicitadas e autorizam a organização do evento a veicular as imagens oriundas
da competição nos diversos tipos de mídia, tais como imprenssa televisionada, vídeo, virtual,
telefônica, dentre outras.

Petrolina, 29/07/2019

Comissão Organizadora do V Workshop de Inovação e Empreendedorismo

