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1. O QUE É? 

O Inova Paraná 2021 é uma ação de abrangência estadual direcionada a alunos, técnicos de ensino e 

docentes que atuam na Educação Básica, Educação Profissional e Educação Superior nas unidades do 

Sistema Fiep. O movimento INOVA é voltado à captação e premiação de projetos de inovação 

desenvolvidos por meio de competências alinhadas com as demandas da indústria e do mercado. 

O projeto, fundamenta-se na Metodologia Senai de Educação Profissional, na Metodologia da Educação 

para Jovens e Adultos (EJA), na Metodologia do Colégio Sesi e na Metodologia da Educação Superior, o 

qual atua com o conceito de educação participativa – que aposta no diálogo entre saberes e na interação 

entre pares para a solução de desafios que despertam o prazer em aprender. 

Os projetos do Prêmio Inova Paraná 2021 pressupõem uma pesquisa na perspectiva de que “pesquisar é 

desenvolver o processo de construção do conhecimento, a aprendizagem dos estudantes e a evolução da 

sociedade”. Com relação à Metodologia para projetos de inovação, entende-se que: 

O projeto, deve promover a integração e interdisciplinaridade dos conteúdos 

formativos abordados nas Unidades Curriculares de um ou mais módulos. Suas 

principais vantagens são propiciar visão sistêmica, possibilitar a internalização da 

cultura de inovação e a tomada de decisão em situações inusitadas e 

imprevisíveis. 

Em virtude da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) declarada pela Organização Mundial da Saúde, e 

pensando na garantia de segurança de estudantes, professores, funcionários e toda a comunidade escolar, o 

Inova Senai Paraná 2021 será realizado no formato 100% online, em todas as etapas que o compõem. 

 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo Geral: Promover o empreendedorismo, a criatividade, raciocínio lógico, tomada de decisão 

e a cultura de inovação por meio do desenvolvimento de projetos inovadores desde a concepção, 

planejamento, execução até a apresentação para um público em geral e incubação dos 2 (dois) 

projetos com maior pontuação na classificação geral da etapa Estadual. 

 

2.2. Objetivos específicos: 

 
a) Contribuir com a formação de profissionais com o perfil requerido pela realidade industrial 

paranaense; 
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b) Despertar talentos e revelar capacidades por meio do desenvolvimento da Metodologia 

SENAI de Educação Profissional, da Metodologia da Educação para Jovens e Adultos (EJA), da 

Metodologia do Colégio SESI e da Metodologia da Educação Superior; 

c) Promover a interdisciplinaridade, integrando teoria e prática no processo formativo; 

 
d) Proporcionar condições de maior integração entre o SENAI, o SESI, o IEL, a indústria e a 

sociedade; 

e) Incentivar o empreendedorismo inovador em toda rede de educação do Sistema Fiep; 

 
f) Desenvolver competências para o planejamento e a execução de projetos de inovação que 

visam solucionar problemas reais da indústria, sociedade, do Senai, do Sesi e do IEL. 

 

 
3. PÚBLICO-ALVO 

 

A ação do Inova SENAI Paraná 2021 é voltada para alunos das modalidades: Educação Básica, Educação 

Profissional e Educação Superior (SESI, SENAI e IEL) da rede de educação do Sistema Fiep. 

 
4. CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO 

 
4.1. Projetos 

 
Podem ser submetidos e concorrer à premiação, projetos dos setores industriais e áreas 

tecnológicas atendidas pelos cursos de Educação Básica, Educação Profissional e Educação Superior (SESI, 

SENAI, IEL), que: 

a) Projetos de inovação dos cursos acima relacionados dentro das modalidades: 

 
 Educação Básica: alunos do Ensino Médio, Educação para Jovens e Adultos (EJA) e 

Educação Continuada (ECO); 

 Educação Profissional: Aprendizagem Industrial e Curso Técnico; 

 
 Educação Superior: Graduação e Pós-Graduação. 

 
b) Projetos que atendam a uma determinada área industrial de acordo com o catálogo de cursos 

das unidades; 
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 Sejam advindos de parcerias com indústrias ou não: No caso de parceria pré-definida 

para elaboração da solução inovadora, comprovar a parceria com a empresa por meio 

de um documento que especifique a necessidade da empresa e a possibilidade de 

utilização junto ao edital Inova Senai Paraná 2021. 

c) Proponham soluções à problemas reais da indústria OU da sociedade em geral: 

 
 São projetos que ainda não têm uma empresa parceira definida; 

 
d) Tenham sido desenvolvidos no Desafio SENAI de Projetos Integradores 2020 (DSPI), premiados 

ou não; 

e) Tenham sido desenvolvidos em Grand Prix de Inovação de 2019 a 2021, premiados ou não. 
 
 

IMPORTANTE: 

 
 Projetos submetidos que já possuam parceria com empresas do estado do Paraná terão direito a um 

bônus após fechamento da pontuação na avaliação final, conforme descrito na Tabela 2. 

 Uma unidade pode submeter mais de 1 (um) projeto para cada uma das modalidades de Educação 

Básica, Educação Profissional e Educação Superior (SESI, SENAI, IEL). 

o Ex: 2 projetos de educação Básica; 3 projetos de Educação Profissional e 2 projetos de 

Educação Superior. 

 

4.2. Equipes 

Podem compor equipes e participar do Inova Senai Paraná 2021 alunos dos cursos de Educação Básica, 

Educação Profissional e Educação Superior (SESI, SENAI, IEL): 

a) Alunos devidamente matriculados e com frequência regular em uma das 3 (três) modalidades 

descritas acima; 

b) Ser aluno egresso de cursos dessas modalidades no período de até 2(dois) anos, contando a partir 

da data de publicação deste Regulamento. 

c) Compor equipes de no mínimo 2(dois) e no máximo 5 (cinco) integrantes; 

d) Cada aluno deve pertencer a apenas 1 (uma) equipe; 

e) As equipes não poderão ser formadas por somente uma categoria de participantes (alunos/ 

orientadores/técnicos); 
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f) Os orientadores/técnicos da equipe não são tidos como integrantes, e sim como orientadores do 

projeto, e, portanto, não podem ser responsáveis pela solução na plataforma Saga Senai de Inovação; 

g) Cada equipe poderá ter no mínimo 1 (um) e no máximo 2 (dois) orientadores, que serão responsáveis 

pela equipe e projeto durante todas as etapas, incluindo a etapa de incubação, caso a equipe seja 

escolhida; 

h) Um mesmo técnico/orientador poderá ser responsável por mais de uma equipe/projeto; 

i) Uma vez inscritas as equipes dos projetos, não serão permitidas trocas de alunos, técnicos ou 

docentes, sob o risco de a equipe ser desclassificada automaticamente; 

j) Caso haja desistência de algum integrante da equipe, a mesma poderá continuar na competição 

desde que atenda o número mínimo de 2(dois) integrantes. 

 
 

IMPORTANTE: 

 Os alunos integrantes das equipes não podem ser colaboradores diretos ou indiretos do Sesi, Senai 

e IEL. 

 Menores de 18 (dezoito) anos deverão ter autorização expressa dos pais ou representantes legais 

para poderem participar, de acordo com Termo de Autorização de Participação no Inova Senai Paraná 

2021, disponível na Plataforma Saga Senai de Inovação. 

 Todos os participantes deverão ter uma autorização de uso de imagem para participar do Inova Senai 

Paraná 2021, de acordo com Termo de Autorização de Uso de Imagem, disponível na Plataforma Saga 

Senai de Inovação. 

 Docentes, colaboradores do Sistema FIEP e representantes de empresas não compõem a equipe 

devendo sua atuação se limitar à orientação dos projetos de seus alunos, dispendendo de horas para 

o desenvolvimento do projeto e protótipo. 

 A inscrição de projetos na plataforma implica na total concordância, de todos os membros da equipe, 

com os termos apresentados neste regulamento. 

 
 

5. CATEGORIAS 
 

Nesta edição, todos os projetos a serem desenvolvidos farão parte de uma única categoria denominada: 

NEGÓCIO INOVADOR, sem diferenciação de área tecnológica. 



7 

 

 

 

6. ETAPAS DE SELEÇÃO, AVALIAÇÃO, PREMIAÇÃO E INCUBAÇÃO 

 
A seleção e avaliação dos projetos está organizada em 7 etapas: 

Etapa 1: Pré-seleção dos projetos enviados pelas unidades; 

Etapa 2: Inscrição dos projetos pela equipe; 

Etapa 3: Seleção para Etapa Estadual; 

Etapa 4: Mostra Estadual; 

Etapa 5: Avaliação; 

Etapa 6: Premiação; 

Etapa 7: Incubação. 
 

7. ETAPA 1: PRÉ-SELEÇÃO DOS PROJETOS 

 
A etapa de pré-seleção dos projetos pela unidade será um momento de validação das ideias inovadoras 

propostas pelas equipes de alunos. A seleção será efetuada pela Coordenação Geral e Comissão de Avaliação 

do Departamento Regional do Paraná. 

Esta etapa será composta pelas seguintes ações consideradas OBRIGATÓRIAS: 
 
 

7.1. Confirmação de adesão da unidade ao Inova Senai Paraná 2021: via formulário (em link 

disponibilizado no item 14 - Passo 3). 

7.2. As unidades confirmadas deverão enviar a relação de equipes e suas respectivas ideias propostas 

para a Cooordenação Geral do Departamento Regional do Paraná: via formulário pelo interlocutor 

ou técnico responsável pela equipe (ver item 14 - Passo 5). 

A equipe deverá ainda, enviar uma apresentação (em formato ppt) contendo: 

a) Pesquisa sobre a necessidade do público-alvo, evidenciando claramente o problema que 

pretende resolver com a solução proposta; 

b) Pesquisa na internet se a solução proposta já não existe no mercado; 

 
c) Descrever o grau e tipo de inovação do projeto; 

 
d) Informar se a solução é advinda ou não de parceria com indústrias (conforme item 4 deste 

regulamento). 
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A Comissão de Avaliação do Departamento Regional do Paraná fará a pré-seleção das ideias, a fim de garantir 

que atendam aos critérios descritos conforme Tabela 1, a seguir: 

 
 Critérios de Pré- 

Seleção 

Item avaliado Pontuação 

1 Caráter Inovador Grau de Inovação do projeto 0-60 

2 Foco no cliente Indicação de necessidade do público-alvo 0-40 

3 Pontuação Extra Advindos de parcerias com indústrias 0-10 

Tabela 1 - Critérios obrigatórios de Pré-seleção 
 
 

IMPORTANTE: 

 
 É obrigatório que a equipe atenda todos os critérios de avaliação; 

 
 Todos os arquivos utilizados para a apresentação deverão ser enviados também em formato pdf, à 

Coordenação Geral e Comissão de Avaliação do Departamento Regional do Paraná, via Formulário, 

indicado no item 14 - Passo 5 (Indicação dos projetos ao DR-PR – etapa 1 - Pré-Seleção) 

 Serão considerados pré-selecionados para inscrição os projetos que obtiverem média maior ou igual 

(>=) a 70 pontos. 

 Os projetos com pontuação abaixo de 70 pontos serão desclassificados para a próxima etapa. 

 
 A pontuação máxima nesta etapa é de 110 pontos. 

 
 

8. ETAPA 2: INSCRIÇÃO DOS PROJETOS PELA EQUIPE (APROVADOS NA ETAPA 1) 

 
A etapa 2 consiste na realização das inscrições no Inova Senai Paraná 2021 (pelas equipes pré-selecionadas 

na etapa 1), e deverá ser feita exclusivamente na Plataforma Saga de Inovação, no prazo especificado no 

item 14 – Passo 7 (Primeiro período de Submissão e Ajustes dos Projetos na Plataforma), deste regulamento. 

 
 

9. ETAPA 3: SELEÇÃO PARA ETAPA ESTADUAL 
 

A etapa 3 consiste na Chamada das equipes para Check-Point: Seleção dos Projetos para Etapa Estadual e 

Apoio para melhoria dos protótipos), para as equipes que realizaram os ajustes na plataforma, no prazo 

especificado no item 14 – Passo 7. 

http://plataforma.sagainovacao.senai.br/
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Cada equipe deverá estar disponível, juntamente com o(s) técnico(s) responsáveis na data e horário da 

Chamada das equipes para Check-Point, conforme especificado no item 14 - Passo 8. 

Após o Check-Point, serão considerados selecionados para a Mostra Estadual, os 20 (vinte) projetos com a 

melhor pontuação. As unidades detentoras destes projetos receberão o apoio financeiro de R$ 800,00 

(oitocentos reais) para realizar aquisições de materiais necessários para melhoria dos protótipos. Tal seleção 

será feita pela Coordenação Geral e Comissão de Avaliação do Departamento Regional do Paraná. 

As equipes participantes desta etapa deverão realizar elaborar um arquivo de apresentação (em formato 

ppt), que contenha: 

a) Pesquisa sobre a necessidade do público-alvo, evidenciando claramente o problema que pretende 

resolver com a solução proposta; 

b) Evidências sobre o grau e tipo de inovação do projeto; 

c) Um estudo de Potencial de Mercado para a solução proposta; 

d) Evidenciar na apresentação via desenho técnico, esboço ou protótipo de baixa fidelidade como seria 

o protótipo na versão final, explicando suas funcionalidades; 

e) Informar se a solução é advinda ou não de parceria com indústrias (conforme item 4). 

Para seguirem à etapa Estadual, os projetos serão avaliados seguindo os critérios estabelecidos na Tabela 2, 
a seguir: 

 
 Critérios de 

Avaliação 

Item avaliado Pontuação 

1 Caráter Inovador Grau de Inovação do projeto 0-20 

2 Foco no cliente Indicação de necessidade do público-alvo 0-20 

3 Foco no processo Estudo de viabilidade técnica e financeira/ Potencial 

de Mercado 

0-20 

4 Pré-protótipo Evidenciar o protótipo e suas funcionalidades 0-40 

5 Pontuação Extra Advindos de parcerias com indústrias 0-10 

Tabela 2 - Critérios de Seleção para a Etapa Estadual 

 
IMPORTANTE: 

 
 É obrigatório que a equipe atenda todos os critérios de avaliação; 

 
 Os gastos não relacionados à melhoria dos protótipos, nesta etapa, não serão financiados pelo 

Departamento Regional do Paraná, cabendo à unidade detentora do projeto a possibilidade de 

auxílio. 
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 A pontuação máxima será de 110 pontos. 

 
 A avaliação dos projetos selecionados para a Etapa Estadual será feita via Plataforma Saga de 

Inovação. 

 

10. ETAPA 4: MOSTRA ESTADUAL 

 
Participarão da Mostra os 20 (vinte) projetos com a melhor pontuação, no formato 100% online pelo Youtube 

e com cronograma a ser disponibilizado na Plataforma Saga Senai de Inovação em até 10 (dez) dias anteriores 

ao evento. 

As unidades que tiverem projetos selecionados para a Mostra Estadual, ficarão responsáveis juntamente com 

as equipes e seus respectivos técnicos, por compor um ambiente de apresentação online, tendo condições 

de mostrar os protótipos desenvolvidos para atender à ideia proposta, bem como suas funcionalidades, 

respeitando as normas de biossegurança. 

 
11. ETAPA 5: AVALIAÇÃO ESTADUAL 

 
A etapa 5 consiste na avaliação dos 20 (vinte) projetos classificados na Mostra Estadual. As equipes deverão 

elaborar uma apresentação (em formato ppt) e realizar as seguintes ações consideradas OBRIGATÓRIAS: 

a) Pesquisa sobre a necessidade do público-alvo, evidenciando claramente o problema que pretende 

resolver com a solução proposta e a Proposição de valor a ser entregue ao cliente; 

b) Evidenciar o grau e tipo de inovação do projeto; 
 

c) Um estudo de Potencial de Mercado para a solução proposta; 

d) Apresentar um protótipo funcional na versão final (com todas as funcionalidades propostas na 

etapa anterior), mostrando a melhoria realizada; 

e) Desenvolver um vídeo Pitch com duração máxima 3 (três) minutos, no qual, a equipe defenderá a 

ideia. O vídeo deverá ser postado no modo público no Youtube; 

f) Elaborar Business Model CANVAS; 

g) Apresentar a Metodologia utilizada para desenvolver a solução; 

h) Informar se a solução é advinda ou não de parceria com indústrias (conforme item 4 deste 

regulamento). 

 
Os projetos participantes da Mostra Estadual serão avaliados conforme critérios da Tabela 3: 

http://plataforma.sagainovacao.senai.br/
http://plataforma.sagainovacao.senai.br/
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# Critérios de 
Avaliação 

Item avaliado Pontuação 

 

1 
Caráter Inovador Grau de Inovação do projeto 0-5 

Qualidade do relatório da Pesquisa de Anterioridade 

 

2 
Foco no cliente Indicação de necessidade do público-alvo 0-5 

Proposição de valor 0-10 

 

3 
Foco no processo Metodologia usada para desenvolvimento 0-10 

Estudo de viabilidade técnica e financeira/ Potencial de 
Mercado 

0-10 

 

4 
Apresentação Elevator Pitch 0-30 

Protótipo Funcional 0-30 

 

5 
Pontuação Extra Projeto que participou do GP, Inova Nacional ou DSPI 2020 0-10 

Advindos de parcerias com indústrias 0-10 

Tabela 3 - Critérios de Avaliação Mostra Estadual 
 
 

IMPORTANTE: 

 
 É obrigatório que a equipe atenda todos os critérios de avaliação; 

 
 Serão considerados selecionados para a Etapa de Incubação, os 2 (dois) projetos com a melhor 

pontuação geral. 

 A pontuação máxima será de 120 pontos. 

 
 A avaliação dos projetos selecionados para a Etapa Estadual será feita via Banca de Avaliação a ser 

composta por integrantes da Coordenação Geral e Comissão de Avaliação do Departamento Regional 

do Paraná e informados na Plataforma Saga de Inovação. 

 A avaliação dos projetos selecionados para a Etapa Estadual será informada na Plataforma Saga de 

Inovação. 

 

12. ETAPA 5: CRITÉRIOS DE DESEMPATE E PREMIAÇÃO 
 

12.1. Critérios de Desempate 

 
Em caso de empate nas avaliações, o desempate será realizado considerando os critérios: 

 
a) Maior pontuação no grau de Inovação (item 1 – Tabela 2); 

b) Maior pontuação no Foco do processo/Estudo de viabilidade técnica e financeira (item 3 – Tabela 2); 

c) Projetos advindos de parcerias com a indústria. 

http://plataforma.sagainovacao.senai.br/
http://plataforma.sagainovacao.senai.br/
http://plataforma.sagainovacao.senai.br/


12 

 

 

 

 
12.2. Premiações 

Todas as equipes participantes do Inova Senai Paraná 2021 receberão um Certificado de Participação. 
 

Serão premiados os projetos de 1ºs, 2ºs e 3ºs lugares, que alcançarem a maior pontuação na classificação 
geral. 

 
 1º lugar: 

o Premiação para alunos: Incubação do Projeto no período de janeiro a julho/2022 + 

Tablet + medalhas. 

o Premiação para técnicos/orientadores: Tablet + medalhas. 

o Premiação para unidades: Troféu + 5 kits Maker. 

 2º lugar: 

o Premiação para alunos: Incubação do Projeto no período de janeiro a julho/2022 + 

Mochila + medalhas + kit Maker. 

o Premiação para técnicos/orientadores: Mochila + medalhas + kit maker. 

o Premiação para unidades: Troféu + 4 kits Maker. 

 3º lugar: 

o Premiação para alunos: Mochila + medalhas + kit Maker. 

o Premiação para técnicos/orientadores: Mochila + medalhas + kit maker. 

o Premiação para unidades: Troféu + 3 kits Maker. 
 

 
*Kit Maker - os itens componentes do kit serão divulgados em um documento anexo complementar a este 

regulamento. 

 
13. ETAPA 6: INCUBAÇÃO 

 
Os 2 (dois) projetos com maior pontuação na classificação geral, de NEGÓCIO INOVADOR estarão aptos a 

participar de um programa de aceleração/incubação, na Aceleradora do Sistema Fiep, com carga horária de 

110 (cento e dez) horas, divididas no período de 6 (seis) meses, de janeiro a julho de 2022. 

A etapa de incubação tem como principal objetivo: 

 
 Apoiar o desenvolvimento tecnológico das 2 soluções inovadoras vencedoras do Inova Senai Paraná 

2021; 
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 Aprimorar seus modelos de negócios e validar a solução no mercado por meio de: 

 
o 5 módulos de capacitação coletiva e mentorias individuais para cada equipe; 

 
o Apresentação dos resultados em cerimônia de graduação das equipes (GRADUAÇÃO INOVA 

PR 2021). 

IMPORTANTE: 

 
 As atividades descritas nesta proposta serão executadas no formato 100% online, considerando o 

cenário da pandemia no período e localidade das equipes classificadas para esta etapa. 

 Os dois projetos selecionados para a incubação receberão cada um, aporte de R$ 3.000 (Três mil 

reais), para desenvolvimento/melhoria dos protótipos apresentados na etapa Estadual, totalizando 

o valor total de R$ 6.000 (Seis mil reais). 

 Cada aluno receberá R$ 300,00 (Trezentos reais) de Bolsa-Auxílio para gastos complementares. 

 
 Caso a equipe selecionada não possa participar do programa de incubação, serão chamados os 

próximos colocados na classificação geral. 

 

14. CRONOGRAMA 
 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Passo DATA ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

1 31/05/2021 Publicação do Regulamento Inova Paraná 2021 DR 

2 31/05 a 21/06/2021 Engajamento das Unidades para soluções inovadoras Unidades 

 

3 

 

31/05 a 04/06/2021 

31/05 a 21/06/2021 

Confirmação de participação da unidade (Participação Inova 

Paraná 2021 ) 

 

Unidades 

 

4 

 

31/05 a 23/07/2021 

Divulgação via e-mail GEE), do Cronograma de Alinhamentos, 

capacitações e orientações aos Interlocutores das unidades – 

Ciclo 1 

 

DR 

 

5 

 

07/06 a 25/06/2021 

22/06 a 28/06/2021 

Indicação dos projetos ao DR-PR (Pré-Seleção) no link: Cadastro 

para a pré seleção - conforme critérios da Tabela 1 

 

Unidades 

 

6 

 

05/07/2021 

Divulgação dos projetos pré-selecionados para realizar inscrição 

na Plataforma – conforme critérios da Tabela 1 

 

DR 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WhnwZB22xEavd0I-ogJmkhtuRXeMYfRMmeRJzCyfR4BUNE9DQ1VWTDExU0lXNDZSTTFaTFdRQlRLUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WhnwZB22xEavd0I-ogJmkhtuRXeMYfRMmeRJzCyfR4BUNE9DQ1VWTDExU0lXNDZSTTFaTFdRQlRLUy4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=WhnwZB22xEavd0I-ogJmkioF9b_znBdGjCrTIdzass5UNk40WjdCU1dBMzJFR1ZNWFk0U1BHNzNGVi4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=WhnwZB22xEavd0I-ogJmkioF9b_znBdGjCrTIdzass5UNk40WjdCU1dBMzJFR1ZNWFk0U1BHNzNGVi4u
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7 

 

05/07 a 09/08/2021 

Primeiro período de Submissão e Ajustes dos Projetos na 

Plataforma 

 

Unidades 

 
8 

 
03/08 a 13/08/2021 
10/08 a 20/08/2021 

Chamada das equipes para Check-Point: Seleção dos Projetos 

para Etapa Estadual e Apoio para melhoria dos protótipos 

 
DR e Unidades 

9 18/08/2021 
28/08/2021 

Divulgação dos projetos Selecionados para a Etapa Estadual DR 

10  
18/08 a 05/11/2021 
08/09 a 02/12/2021 

Período de ajustes na plataforma e Desenvolvimento/Melhoria 

dos Protótipos/Entrega documentos faltantes 

 
Unidades 

11  

10/08 a 05/11 

04/10 a 02/12/2021 

Alinhamentos, capacitações e orientações aos Interlocutores das 

Unidades/cronograma da jornada de desenvolvimento e 
mentorias - Atividade do plano de ação- Equipe STI 

 

DR 

12 03/12/2021 Mostra Estadual DR 

 

13 

 

Jan a Jul/2022 

Período de Incubação dos 2 (dois) projetos vencedores conforme 

descrito no item 13 deste regulamento 

 

DR 

Tabela 4 – Cronograma de Atividades 
 

15. RECURSOS FINANCEIROS 

A edição do INOVA de 2021 contemplará em seu escopo de recursos financeiros os elementos elencados 

abaixo: 

 Apoio de R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais) para desenvolvimento e melhoria dos protótipos dos 20 

projetos selecionados para a Mostra Estadual, cabendo a cada equipe o valor unitário de R$ 800,00. 

 O Inova Senai Paraná 2021, contará ainda, com recurso financeiro para incubação de 2(dois) projetos 

com melhor classificação geral na Mostra Estadual no valor de R$6.000,00 para desenvolvimento e 

melhoria dos protótipos, cabendo a cada equipe o valor unitário de R$ 3.000,00. 

 O edital prevê ainda, o recurso financeiro de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), para o pagamento de 

bolsa auxílio aos estudantes durante a fase de incubação do projeto previsto para o período de 

janeiro a junho de 2022, totalizando 6 (seis) meses. O valor será rateado de acordo a quantidade de 

estudantes que compõem a equipe. 

 O recurso de apoio deverá solicitado para a Comissão Geral do Departamento Regional do Paraná 

pela Coordenação da Unidade detentora do projeto, e será avaliado caso a caso, podendo ser 

aprovado integral ou parcialmente, seguindo a rubrica dos itens financiáveis para melhoria dos 

protótipos. As solicitações devem ser feitas respeitando-se os itens a seguir: 

 Matéria-prima, material de consumo, componentes, peças, necessárias para 
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confecção do protótipo: caracteriza-se como toda a substância com que se fabrica 

alguma coisa e da qual é obrigatoriamente parte integrante. 

 
16. DAS EQUIPES 

 

Compete às equipes participantes 

a) Cumprir todas as normas; 

 
b) Designar um integrante da equipe (líder) para a apresentação do projeto à Comissão Avaliadora; 

c) Verificar a possibilidade de projetos com empresas parceiras interessadas, buscando a viabilidade 

de patrocínio e parcerias para as despesas; 

d) Participar das capacitações propostas pela Coordenação Geral durante o processo seletivo e após 

a classificação para a Mostra Estadual. 

 
17. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
A Comissão Técnico-Científica, Coordenação Geral e Comissão de avaliação serão criadas pelo 

Departamento Regional. 

 
17.1. Comissão Técnico-Científica 

 

Será composta por; Coordenador(a) Educação Profissional, Coordenador(a) do Colégio Sesi, 

Coordenador(a) da Educação Superior, Coordenadores Integrados de Educação, Coordenadores de 

Cursos, Consultores e Analistas técnicos das linhas de ação do Senai, Sesi e IEL. 

 

17.2. Coordenação Geral 
 

Será composta por colaboradores do Departamento Regional do Paraná, incluindo a Interlocutora do 

Inova junto ao Senai-DN e colaboradores do Instituto Senai de Tecnologia (IST) e Aceleradora do Sistema 

Fiep. 

Compete à Coordenação Geral: 

 
a) Estabelecer o regulamento e diretrizes do Inova Paraná 2021 para a execução do evento e os 

critérios de avaliação dos projetos. 

b) Definir local, data, duração do evento, plataforma de acesso. 
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c) Divulgar o evento junto aos públicos internos e externos. 

 
d) Receber e identificar os projetos submetidos. 

 
e) Criar a Comissão Avaliadora; 

 
f) Divulgar a relação dos projetos selecionados para a exposição; 

 
g) Encaminhar à Comissão Avaliadora, as informações sobre os projetos selecionados para a 

exposição; 

h) Divulgar a lista dos projetos vencedores, conforme resultado da Comissão Avaliadora; 

 
i) Preparar a cerimônia de premiação do Prêmio INOVA PARANÁ 2021; 

 
j) O Sistema FIEP arcará com as despesas para realização do evento. 

 

17.3. Comissão Avaliadora 
 
 

Será composta por educadores, empresários, representantes de Instituições de ensino superior, da 

sociedade, investidores e colaboradores do Sistema Fiep da área de educação e especializados nas áreas 

específicas dos projetos. 

Compete à Comissão Avaliadora: 

 
a) Seguir normas, diretrizes e critérios de avaliação definidos pela Coordenação Geral. 

 
b) Avaliar os projetos selecionados do Prêmio INOVA PARANÁ 2021. 

 
c) Preencher a avaliação conforme critérios estabelecidos. 

 
d) Relacionar, em ordem de classificação, os trabalhos julgados. 

 
e) Escolher, entre os membros da comissão, um Presidente. 

 
f) Participar das etapas de seleção/avaliação e sessão de consolidação dos resultados. 

 
 

18. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

18.1 DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITOS AUTORAIS  
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Todo e qualquer direito autoral ou de propriedade intelectual relativo a qualquer projeto 

desenvolvido ou criado no âmbito do Inova Senai Paraná 2021 de natureza técnica, artística ou intelectual, 

pertencerão exclusivamente as equipes participantes da Mostra Estadual e da etapa de Incubação, não 

cabendo, portanto, ao Sesi, Senai e IEL PR, qualquer participação comercial. 

As equipes participantes da Mostra Estadual e da etapa de incubação deverão, entretanto, 

obrigatoriamente citar o Sesi, Senai e IEL – PR em todas as peças de comunicação, palestras, participações 

em rodadas de investimento, divulgações de marketing ou comerciais, entre outras, evidenciando que “a 

solução recebeu apoio financeiro e foi desenvolvida no Inova Senai Paraná 2021 e recebeu apoio do Sesi, 

Senai ou IEL PR.”. 

Ao se inscrever   no   Inova   Senai   PR   2021,   as   equipes   estarão   automaticamente autorizando 

a Coordenação Geral a utilizar, de modo gratuito, definitivo e irrevogável, a sua frase, seu nome, 

imagem e som de voz em qualquer veículo de imprensa, mídia ou internet para divulgação do Projeto. 

As autorizações descritas acima não implicam qualquer obrigação de divulgação ou de pagamento 

de qualquer compensação por parte do Sistema Fiep. 

 
18.2 DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
a) É de responsabilidade da equipe do projeto a consulta sobre a proteção da Propriedade Intelectual 

do projeto comunicando qualquer anterioridade à Coordenação da Unidade. 

b) Quando o projeto contar com a parceria de uma empresa, a equipe do projeto deve requerer 

autorização por escrito para a apresentação do projeto na exposição. 

c) Os participantes selecionados para expor os projetos deverão observar todas as regras e normas de 

segurança das instalações físicas do local onde serão expostos os projetos. 

d) A incubação ocorrerá apenas nas datas e horários determinados pela incubadora e divulgadas após 

a premiação. O aluno que deixar de comparecer aos encontros agendados para incubação perde o 

direito ao prêmio, não cabendo recursos posteriores. 

e) O resultado final do prêmio não será suscetível de recurso ou impugnação. 

 
f) Será desclassificado o projeto que não atender a qualquer das regras deste regulamento. 
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g) A participação no Inova SENAI 2021 Etapa Estadual implica no conhecimento e na aceitação, pelos 

participantes, de todas as disposições deste regulamento, não cabendo recursos posteriores. 

h) Os casos omissos serão decididos pela Coordenação Geral. 

 
i) O presente regulamento entrará em vigor a partir da data de publicação. 

 
j) Durante a fase de ideação, prototipação e apresentação, os participantes deste edital devem 

orientar-se conforme as mediadas de biossegurança vigente. 

 

Curitiba/PR, 31 de maio de 2021. 

Atualizado em 13 de outubro de 2021. 
 

Coordenação Geral -Departamento Regional do Paraná 
Gerência Executiva de Educação (Sesi, Senai e IEL) 


