ATA DE REUNIÃO
Local: UNIVERSITEC
Data e horário: 03/04/2018, das 15 às 17 horas.
PAUTA: Reunião Equipe INOVATUR das instituições organizadoras do prêmio
Participantes: Maria Amélia; Thiago Figueira; Prof. Arruda, Gonzalo Enriquez, José Augusto,
Amarílis Aragão, Marco Antônio, Magáli Coelho, Ernani Neto:
Apontamentos:
Foi levantado pelo grupo que carecia de esclarecimento o item 8 do Edital, de que a atribuição de
uma nota zero desclassificava a proposta, neste sentido a Dra. Maria Amélia sugeriu a seguinte
adequação ao tópico 8, inserindo que: “Sempre que a nota for “0” (zero) em qualquer dos critérios
de avaliação, implicará na eliminação da proposta na fase eliminatória”.
Em relação ao cronograma foi constatado que por erro de digitação foram mantidas as avalições da
primeira e a segunda etapa no mesmo período, entretanto não foi assim planejado, a etapa
classificatória deve ocorrer no final do processo, depois da capacitação das equipes selecionadas na
primeira etapa. A etapa classificatória consiste na apresentação oral do projeto em um Pitch
(Classificatório)”, neste sentido foi sugerido pelo grupo a correção do cronograma, suprimindo
“segunda etapa” do terceiro e quarto quadro, e inserindo “segunda etapa” no oitavo quadro
passando a valer o cronograma da seguinte forma:
EVENTO

PERÍODO

Publicação da Chamada

30/11/17

Inscrições

30/11/17 a 23/03/18

Avaliação dos projetos, análise do formulário de inscrição à luz dos
critérios de avaliação da Primeira etapa.
Divulgação do resultado da Primeira etapa.
Assinatura do Termo de Compromisso (Universitec)
Início do processo de nivelamento, acompanhamento e capacitação.

26 a 28/03/18
09/04/18
09/04/18 a 13/04/18
16/04/18

Término do processo de nivelamento, acompanhamento e capacitação.

17/05/2018

Evento de consolidação e apresentação das ideias - apresentação oral e
avaliação da Segunda Etapa que consiste no Pitch (classificatório).

18/05/2018

Cerimônia de Premiação

[Digite aqui]

18/05/18

[Digite aqui]
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Foi decidido ainda que os eventos após a divulgação do resultado da primeira etapa ocorrerão na
seguinte ordem:
Dia 20/04 – Capacitação início do nivelamento, oferecido pela SETUR, nas suas próprias
instalações, 14h00
Dia 23/04 – Capacitação em Inovação e Empreendedorismo oferecido pela SECTET, nas suas
próprias instalações;
Dia 03/05 – Capacitação para o Pitch oferecido pela UNIVERSITEC, nas suas próprias instalações,
das 14h. as 18h.;

AÇÃO

DATA

Elaborar Termo Aditivo

03/04/2018

RESPONSÁVEL
Magáli Coelho

Publicar Termo Aditivo

06/06/2018

Thiago Figueira

Divulgação da primeira etapa

09/06/2018

Thiago Figueira

Capacitação início do nivelamento

20/04/2018

SETUR

Capacitação em Inovação e Empreendedorismo

23/04/2018

SECTET

Capacitação para o Pitch

03/05/2018

UNIVERSITEC

Lista de presentes:
Maria Amélia SECTET
Thiago Figueira SETUR
Prof. Arruda UNIVERSITEC
José Augusto UNIVERSITEC
Amarílis Aragão SECTET
Marco Antônio SECTET
Gonzalo Enriquez UNIVERSITEC
Magáli Coelho UNIVERSITEC
Ernani Neto UNIVERSITEC
Local e Data: UNIVERSITEC.
Em 03/04/2018
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