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A Universidade Federal do Pará (UFPA), por meio de sua
Agência de Inovação Tecnológica (Universitec), seguindo uma
tendência mundial, vem implantando ações de promoção e
difusão da cultura empreendedora entre os seus membros técnicos e acadêmicos. O tema, que vem sendo difundido no âmbito
da UFPA, que conta com uma população universitária de cerca
de 61.000 pessoas, começa a despertar o interesse e gerar
frutos como a participação e premiação de alunos em eventos de
competição de ideias e a criação do Clube de Empreendedorismo Universitec/UFPA.
Buscando ampliar o impacto de tal iniciativa no desenvolvimento
do estado do Pará, a UFPA apresenta o Desafio Universitário de
Ideias, uma competição de ideias de soluções inovadoras
(produtos, processos ou serviços) de todas as áreas do conhecimento e aberto a alunos de graduação e pós-graduação das
Instituições de Ensino Superior do Pará. Trata-se de uma competição que premiará as melhores ideias e na qual os participantes receberão orientação de empreendedores com experiências de sucesso e de profissionais especialistas, acrescentando
um viés educacional ao evento.

Projeto : Desafio de Ideias

4

JUSTIFICATIvA
De acordo com pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), o empreendedorismo
pode ser apontado como um dos principais fomentadores da inovação técnica, do emprego, da produtividade e, consequentemente, do crescimento econômico do Brasil.
Segundo a Organização das Nações Unidas no Brasil (ONUBR,
2013), o Brasil ocupa a terceira posição no ranking de países com
o maior número de empreendedores – ficando atrás apenas da
China e dos Estados Unidos. Isso mostra o elevado potencial que
os agentes nacionais apresentam na identificação de boas oportunidades de negócio, bem como a inconformidade perante os problemas e a busca permanente pela independência financeira.
Confirmando o raciocínio do parágrafo anterior, o IBGE (2010) re gistrou no Brasil em 2008, um crescimento de 21,9% no número de
empreendimentos estabelecidos, enquanto que no estado do Pará,
foco de nosso Desafio, registrou-se um aumento de 27,9% no
mesmo período.
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A pesquisa “Empreendedorismo nas Universidades Brasileiras –
2012”, realizada pela Endeavor Brasil (2012), que comparou os
interesses dos estudantes de todas as regiões do país em empreender com os recursos oferecidos pelas universidades, revelou
que 60% dos estudantes universitários entrevistados gostariam de
ter sua própria empresa no futuro.
Ainda nesse contexto, faz-se importante destacar a participação de
outras instituições solícitas às atividades empreendedoras, como é
o caso do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), o qual, “em consonância com sua missão, visão e
valores, tem por objetivo institucional a promoção de atividades de
fomento à cultura empreendedora por meio da orientação, capacitação e do apoio a novas ideias e iniciativas”. (SEBRAE, 2013).
Diante desse cenário onde as universidades representam importante papel na conexão entre a produção do conhecimento científico e do desenvolvimento tecnológico com a dinâmica do empreendedorismo; instituições oficiais e empresas privadas representam papel fundamental para o fomento e geração de demandas
por novos produtos e serviços para o mercado; e o crescimento do
número de empreendimentos e seus impactos positivos verificados
na economia do país e em especial no estado do Pará o Desafio
Universitário de Ideias vem para estimular o processo de geração
de ideias criativas, a partir do conhecimento gerado nas universidades, que busquem solucionar problemas apresentados pelos
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mais diversos segmentos da sociedade e proporcionar o engajamento de diversas entidades parceiras em torno do desafio maior
que é transformar problemas em oportunidades e ideias em possibilidades de grandes negócios.
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OBJETIVOS

I
II
III
IV
V
VI
Projeto : Desafio de Ideias

Estimular habilidades empreendedoras, tais como a
proatividade, criatividade, liderança e identificação
de oportunidades;
Apresentar o empreendedorismo como uma nova
perspectiva de carreira profissional;
Promover ambiente de aprendizagem para o desenvolvimento de competências relacionadas ao processo de criação de ideias;
Preparar os participantes para os desafios de mercado e para outras competições da mesma natureza;
Fomentar o empreendedorismo no meio acadêmico;

Reconhecer o trabalho dos participantes no que
tange ao processo de criação de ideias alinhadas às
demandas e ofertas do mercado.
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SOBRE O DESAFIO
O Desafio universitário Inove + consiste em uma competição de ideias
que será desenvolvida em um ambiente colaborativo e educacional
que contará com a participação de estudantes das instituições de
ensino superior do estado do Pará na qualidade de competidores e
com empreendedores de sucesso e profissionais especialistas, na
qualidade de mentores e avaliadores. Os competidores poderão se
inscrever na categoria Formulador (aquele que tem uma ideia passível
de aprimoramento capaz de criar potencial para gerar negócio), ou Colaborador (aquele que possui interesse e/ou habilidades e/ou conhecimentos úteis ao referido processo de aprimoramento), ou Observador
(aquele que pretende apenas assistir aos eventos presenciais abertos).
Espera-se um total de 60 ideias, das quais 10 serão classificadas para
a grande final. As ideias eliminadas poderão concorrer a um prêmio especial que contará com a participação do público que fará uma votação
para escolher a ideia que será agraciada com o Prêmio Superação.
Inscrições: Os estudantes interessados em participar deverão
se inscrever em www.universitec.ufpa.br. As inscrições nessa
fase serão individuais e em uma das três categorias: Formulador, Colaborador e Observador.
Oficinas de nivelamento: A organização do desafio, no intuito
de criar competências para participação em uma competição
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dessa natureza, bem como promover um nivelamento entre os
competidores, promoverá durante o período de inscrição, oficinas de formação de equipes, processo de criação de ideias e
proteção da propriedade intelectual.
Formação de equipes: Um evento destinado à formação será
realizado em local a ser definido e de sua programação faz parte
a apresentação das ideias pelos Formuladores aos Colaboradores que se apresentarão como candidatos às equipes de desenvolvimento (aprimoramento) das ideias. Após a formação das
equipes o Formulador deverá fazer a inscrição da equipe e submeter a ideia inicial na plataforma web, disponível em
www.universitec.ufpa.br.
Aprimoramento das ideias: As equipes trabalharão no desenvolvimento das ideias e receberão mentoria à distância por meio
de plataforma web.
Submissão das ideias para avaliação na fase semifinal: Concluído o desenvolvimento das ideias, os formuladores novamente
farão a submissão da ideia, agora para a comissão avaliadora.
Escolha das 10 melhores ideias: As ideias que seguirão para
a fase final do Desafio será feita por votação on line pela comissão avaliadora formada por profissionais especialistas e empreendedores. Cada membro da comissão poderá votar em 5
ideias, indicando as mesmas para a final. As 10 ideias mais votadas concorrerão aos prêmios.
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Mentorias para as finalistas: As 10 deias finalistas receberão
até 4 horas de mentoria presencial para o aprimoramento.
Submissão das ideias em versões finais: Após as mentorias
os formuladores submeterão suas ideias na plataforma web para
avaliação pela comissão avaliadora.
Escolha das ideias vencedoras: A escolha das 3 melhores
ideias será feita em evento presencial a ser realizado em local a
ser definido. Na ocasião as equipes farão apresentação oral das
ideias a comissão avaliadora e ao público que atribuirão notas.
As três com maior pontuação serão agraciadas com os prêmios.
Nessa fase o público presente poderá votar e a média de notas
atribuídas será somada às notas atribuídas pela comissão avaliadora.
Premiação: As três primeiras colocadas receberão prêmios em
dinheiro nos valores a serem definidos.
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PRÊMIO SUPERAÇÃO
O Prêmio superação, destinado às ideias não classificadas
para a fase final, foi pensado para manter um número maior de
participantes mobilizados, recebendo formação empreendedora
e envolvidos com o processo de criação de ideias até a fase final
do Desafio, uma vez que cerca de 83% dos competidores serão
eliminados na fase semifinal. A escolha da ideia vencedora será
feita por votação aberta ao público e possibilitará a ampliação do
público atingido pelo evento o que poderá potencializar seus resultados e gerar novos competidores para as edições seguintes
do Desafio.
Inscrições: Interessados em participar deverão se inscrever e
observar os prazos indicados no gráfico da página 14.
Oficina de criação e validação de ideias: A organização do
evento promoverá uma oficina com a participação de empreendedores e profissionais especialistas, visando ao aprimoramento das ideias inscritas. A participação de no mínimo um
membro da equipe é obrigatória.
Aprimoramento de Ideias: Após as oficinas as ideias deverão
ser aprimoradas pelos membros das equipes.
Submissão de ideias: As ideias, em sua versão final, deverão
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ser submetidas novamente na plataforma web para participar da
competição.
Escolha da Ideia Vencedora: A ideia vencedora deverá ser escolhida por votação on line. Poderão votar membros das comunidades universitárias do estado do Pará, mediante cadastro como
eleitor, observando os prazos apresentados no gráfico na página
14.
Premiação: A premiação da ideia vencedora ocorrerá durante a
final do Desafio, no dia 29 de novembro de 2014, com valor a ser
definido.
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08/09 - 01/10

Inscrição

Nivelamento

Colaborador

Formulador

Observador

04/10 (18:00 h)

Formação de Equipes
Até 10/10

Inscrição das Equipes
&

Submissão das Ideias
11/10 - 09/11

SEMIFINAL

Cocriação

(Aprimoramento com mentoria online)
Até 10/11

Submissão de Ideias para Votação
11- 16/11

Votação

17/11

Inscrição

Prêmio Superação

(Resultado Semifinal)

19-22/11

Cocriação

19/11

(Aprimoramento com mentoria presencial)

13/1123/11
- 19/11
Até

Submissão de Ideias para Avaliação
24 a 28/11

29/11

Acesso online às ideias
(pela comissão julgadora)

Apresentação Oral

Apuração do Resultado

FINAL

21/11

Submissão de Ideias para Votação

Prêmio Superação
22- 27/11

Cadastramento de Eleitores

& Votação

Apuração do Resultado

Anúncio das Vencedoras

Premiação

