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REGULAMENTOREGULAMENTO

MIDEX - Maratona de Inovação Diretoria de Extensão: Desafio SNCTMIDEX - Maratona de Inovação Diretoria de Extensão: Desafio SNCT

O Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IFGOIANO), Campus Rio Verde, por meio da Diretoria de Extensão (DIREX),

como parte das ações de sensibilização da Incubadora do IF Goiano – Campus Rio Verde (IF4BUSINESS), realiza durante a Semana Nacional

de Ciência e Tecnologia (SNCT), nos dias 24 e 25 de outubro de 2020, a “MIDEX – Maratona de Inovação Diretoria de Extensão: DesafioMIDEX – Maratona de Inovação Diretoria de Extensão: Desafio

SNCTSNCT””, tendo como tema, a proposição de ideias, técnicas, processos e produtos inovadores fundamentados em Inteligência Ar ficial, IoT e

outras soluções tecnológicas, buscando atender as demandas da sociedade.

1. OBJETIVO

1.1 Es mular a cultura do empreendedorismo e inovação, junto a comunidade interna e externa ao IFGOIANO, (discentes, docentes,

servidores e comunidade em geral), a desenvolverem soluções cria vas e inovadoras relacionadas à produção de ideias, planos, ações,

produtos, serviços, entre outros, voltados para o enfrentamento de problemas e desafios da sociedade do século XXI, quanto ao uso da

Inteligência Ar ficial (IA), Internet das Coisas (IoT) e outras soluções tecnológicas, na vida co diana e profissional das pessoas, sendo esse

um evento 100% virtual.

2. INFORMAÇÕES GERAIS

2.1 Poderão par cipar discentes do IFGOIANO de qualquer nível e modalidade, devidamente matriculados, e servidores da Ins tuição,

efetivos, substitutos e terceirizados, além de membros da sociedade externos ao IF Goiano.

2.2 As inscrições são gratuitas, devendo ser realizada individualmente pelo par cipante, uma única vez. Deverão ser realizadas do dia

01/10/2020 01/10/2020 até às 23h55 do dia 22/10/202022/10/2020, pelo link: https://forms.gle/rpss4Zn4CXq7xq686

2.3 A homologação dos inscritos será divulgada através de lista, no dia 23/10/202023/10/2020 no portal do IFGOIANO – Campus Rio Verde, através do

link https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/rio-verde.html

2.4 Serão admi das inscrições individuais ou por equipes. Nas inscrições individuais a Comissão Organizadora definirá em qual equipe o

inscrito irá par cipar. Nas inscrições por equipe, caberá ao membro que efetua a inscrição, indicar os nomes completos dos demais

membros.  

2.5 As equipes serão formadas com no mínimo (4) quatro, e no máximo, 6 (seis) integrantes.

2.6 Serão admi das, no máximo, as 10 (dez) primeiras equipes inscritas, ou seja, a maratona será limitada a 60 par cipantes. A quan dade

de equipes poderá ser ampliada ou reduzida, a critério exclusivo da decisão da Comissão Organizadora, não cabendo a esta decisão recursos.

2.7 Esta maratona será totalmente online, com o uso de plataforma virtual específica, que será compar lhada com os par cipantes após a

homologação dos inscritos.

2.8 As a vidades na plataforma virtual terão início no dia 24/10/202024/10/2020, às 09h (horário de Brasília), com término previsto para o dia

25/10/202025/10/2020, às 15 h (horário de Brasília), totalizando, assim, 30 (trinta) horas.

2.9 A concepção final da proposta inovadora da equipe deverá ser encaminhada, por meio um vídeo de um pitch de acordo com as

orientações da comissão durante a maratona, até as 15h do dia 25/10/2020. Juntamente com o vídeo, também deverá ser enviado o

FORMULÁRIO DE APRSENTAÇÃO DE RESULTADOS DO PROJETO DA EQUIPE (anexo 1).

2.10 As equipes deverão enviar o vídeo para a Comissão Organizadora através do e-mail selecaomidex.rv@ifgoiano.edu.br, in tulado "Vídeo

MIDEX da equipe XXXX".



2.11 Os vídeos serão avaliados por uma banca de jurados que irão julgar de acordo com os critérios de avaliação propostos nesse edital.

2.12 As equipes que não enviarem o referido arquivo no prazo estabelecido no item 10, estarão automa camente desclassificadas da

compe ção. O envio do arquivo é de inteira responsabilidade dos membros da equipe, isentando o IFGOIANO de quaisquer problemas

técnicos que venha ocorrer.

2.13 A cerimônia de encerramento ocorrerá, também na forma virtual no dia 25/10/202025/10/2020 às 18h (horário de Brasília).

3. RESPONSABILIDADES DOS PARTICIPANTES

3.1 Ficarem fisicamente separados, por razões de segurança, pois o IFGOIANO não se responsabilizará por quaisquer prejuízos e danos

sofridos pelos par cipantes que não tenham sido provocados direta e culposamente. Para tanto, as equipes terão acesso as informações do

evento, através da página do IF Goiano (https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/rio-verde.html).

3.2 Caberá aos participantes de cada equipe, a responsabilidade de organização da maneira de trabalho de cada membro da equipe, fazendo

uso de recursos tecnológicos para sua comunicação, respeitando assim, a condição de isolamento social.

3.3 Cada participante deverá agir com o máximo de respeito e civilidade.

3.4 Os par cipantes devem dispor de seus próprios equipamentos (no mínimo, um laptop com conexão à internet) para realização das

atividades da maratona. A responsabilidade e segurança de tais equipamentos, bem como a utilização dos mesmos durante toda a maratona

ficará por conta de cada participante.

3.5 Quaisquer problemas técnicos que ocorram nos computadores, notebooks ou so wares de membros da equipe são de sua inteira

responsabilidade. Não haverá profissionais disponíveis que ofereçam suporte e manutenção em so wares e hardwares dos membros das

equipes.

3.6 As equipes poderão u lizar so wares livres (open sources, gratuitos) ou so wares comerciais em seus computadores. No caso de uso de

so wares comerciais e quaisquer outros, cujas licenças são pagas, os integrantes das equipes serão inteiramente responsáveis pela correta

u lização dos referidos so wares, devendo respeitar as normas e termos de licenciamento dos respec vos fabricantes. O IFGOIANO não se

responsabilizará por quaisquer tipos de problemas decorrentes do mal uso de softwares e de hardwares.

4. CONFIDENCIALIDADE

4.1 O IFGOIANO e todos os par cipantes deverão manter sigilo com relação aos projetos inovadores ou qualquer informação recebida ou

observada durante maratona, embora o IFGOIANO possa utilizá-la sem qualquer ônus, para fins lícitos, da forma que melhor lhe convier.

4.2 O IFGOIANO é uma ins tuição de grande porte e com grande viés na área de tecnologia, envolvendo pesquisas com os mais diversos

temas, inclusive os temas que poderão ser desenvolvidos e apresentados no decorrer da maratona. Em virtude disso, o Ins tuto poderá

implementar, por coincidência, a qualquer momento, eventuais projetos que possam conter ideias e conceitos idên cos ou semelhantes

àqueles desenvolvidos na Maratona, sem que isso signifique ao par cipante, qualquer remuneração ou compensação neste sen do, salvo

no caso de comprovação cabal e inequívoca de que se trata de projeto de sua autoria, o que somente deverá ocorrer através de termos

jurídicos.

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

5.1 Serão considerados pela banca os seguintes critérios:

5.1.1 Criatividade e grau de inovação da ideia do projeto (5 pontos);

5.1.2 Viabilidade de criação do negócio (5 pontos);

5.1.3 Atratividade mercadológica do negócio (5 pontos);

5.1.4 Nível de modelagem do projeto (5 pontos);

5.1.5 Apresentação oral – Pitch (5 pontos).

5.2 Como resultados espera-se a estimulação e criação de ideias inovadoras. A equipe que tiver a melhor ideia será premiada.

6. RECURSO

6.1 A equipe poderá recorrer à Comissão Organizadora caso julgue que sua equipe tenha sido prejudicada durante a maratona, em uma ou

mais das circunstâncias, deverá enviar recurso em até 2 (duas) horas antes do encerramento da maratona, através do e-mail:

selecaomidex.rv@ifgoiano.edu.br, intitulado “Recurso MIDEX da equipe XXXXX”.

6.2 As decisões da Comissão Organizadora serão finais e não caberá outro recurso quanto à decisão tomada.

7. PREMIAÇÃO



7.1 Na compe ção “MIDEX – Maratona de Inovação Diretoria de Extensão: Desafio SNCT”, as equipes que par ciparem da maratona

receberão certificado de participação.

7.2 Além do certificado, as equipes serão classificadas, de acordo com seu desempenho na competição, com premiação para o 1º lugar.

7.3 O IFGOIANO terá o prazo de 30 (trinta) dias para formalizar o resultado oficial da compe ção. A premiação será paga por um

patrocinador, o qual terá o período de até 60 (sessenta) dias para definir a forma e efetuar o pagamento da referida premiação. O IF

GOIANO não se responsabiliza por quaisquer atrasos ou não cumprimento do pagamento da premiação por parte do patrocinador.

8. DIREITOS DE TERCEIROS

8.1 Os par cipantes, e nunca o IFGOIANO, serão responsabilizados por quaisquer violações de direitos de terceiros. O IFGOIANO se reserva o

direito de regresso ou, quando aplicável, de denunciação à Lei (ou outra forma de intervenção de terceiro aplicada ao caso concreto) em

razão de questionamentos que o IFGOIANO venha a sofrer por descumprimento do presente item por parte dos participantes.

8.2 No caso das a vidades realizadas originarem resultados materiais representados por inovações tecnológicas, invenções,

aperfeiçoamentos e novos conhecimentos aplicáveis às atividades econômicas produtivas e que propiciem incrementos de seu desempenho,

aumento da produ vidade dos fatores envolvidos, o mização do uso de recursos e insumos, ou, ainda, criações intelectuais passíveis de

proteção, serão observadas as determinações da Lei de Inovação, nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004, e posteriormente, o Marco Legal

de Inovação, nº 13.243 de 11 de janeiro de 2016, regulamentadas pelo Decreto nº 9.283, de 7 de dezembro de 2018, bem como RESOLUÇÃO

Nº 027/2017 DE 01 DE JUNHO DE 2017 relativa a Política Institucional de Propriedade Intelectual do IF Goiano.

8.3 Os resultados econômicos auferidos na exploração comercial da criação protegida, inclusive na hipótese de transferência do direito de

exploração a terceiros, serão par lhados entre as partes, incluindo-se a ins tuição executora do projeto, na proporção equivalente ao

montante do valor agregado, cujos percentuais serão definidos em contratos a serem celebrados.

9. PUBLICAÇÃO DOS PROJETOS

9.1 A publicação, a publicidade e divulgação de trabalhos cujos resultados tenham sido ob dos com os projetos desta maratona, deverão,

obrigatoriamente, ser feitos no idioma de onde será divulgado e fazer menção expressa ao IFGOIANO.

9.2 Se utilizado a logomarca do IFGOIANO, deverá ser consultado previamente a área de Comunicação Social do IF IFGOIANO.

9.3 As ações publicitárias a nentes a propostas financiadas com recursos da União deverão observar rigorosamente as disposições con das

no § 1º do Art. 37 da Cons tuição Federal, como também aquelas consignadas em Instrução Norma va da Secretaria de Comunicação de

Governo e Gestão Estratégica da Presidência da República.

10. CRONOGRAMA

Período das inscrições 01/10/2020 a 22/10/202001/10/2020 a 22/10/2020

Homologação das inscrições 23/10/202023/10/2020

Maratona 24/10/2020 às 09h (horário de Brasília)24/10/2020 às 09h (horário de Brasília)

AtéAté

25/10/2020 às 15h (horário de Brasília)25/10/2020 às 15h (horário de Brasília)

Envio dos vídeos (pitch) via e-mail 25/10/2020 às 15h (horário de Brasília)25/10/2020 às 15h (horário de Brasília)

Divulgação do Resultado Final e Cerimônia

de Encerramento

25/10/2020 às 18h (horário de Brasília)25/10/2020 às 18h (horário de Brasília)

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 A maratona poderá ser suspensa, adiada ou cancelada totalmente ou em parte por quaisquer razões. Nenhuma das disposições deste

Edital gera qualquer direito ou qualquer expectativa de direito a qualquer participante com referência a qualquer objeto.

11.2 O candidato que se inscrever para par cipar da maratona declara ter plena ciência dos termos do presente edital, se comprometendo a

obedecer a todas as regras da compe ção, e também a agir dentro dos princípios é cos e de civilidade. Também se compromete ceder o

uso de sua imagem ao IF Goiano, para ações de divulgação a qualquer momento. Ainda se compromete a seguir todos os preceitos e regras

de propriedade intelectual existentes, eximindo o IF Goiano de qualquer responsabilidade por eventual violação de direito de propriedade

intelectual cometido pelo participante e/ou equipe.
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