
 
 

 
 

REGULAMENTO - IDEATHON 

Este regulamento contém informações básicas e regras sobre o funcionamento do 

“IDEATHON”, doravante denominado “IDEATHON Digital Médio Noroeste – Inovação 

para o Desenvolvimento”, uma realização do SEBRAE, com apoio a ASSOCIAÇÃO 

COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CIANORTE – ACIC.  

O Ideathon Digital Médio Noroeste – Inovação para o Desenvolvimento, será uma 
maratona online, totalmente virtual, de geração de ideias, soluções, produtos e 
serviços para os principais segmentos econômicos da região médio noroeste 
paranaense: Agronegócio, Alimentos, Moda, Comércio/Serviços, TI/Inteligência Digital. 

Todas as regras e disposições deste documento se aplicarão durante todo o período da 

competição, portanto, é imprescindível que os times candidatos, antes de formalizar 

suas inscrições, leiam atentamente esse documento para que ao se inscreverem 

estejam cientes de todas às normas que regerão o processo. 

DO OBJETIVO 

O tema do “Ideathon Digital Médio Noroeste” será “Inovação para o 

Desenvolvimento”, cujo principal objetivo é estabelecer um forte e concreto elo de 

ligação entre setores econômicos e produtivos do Médio Noroeste Paranaense e o 

potencial gerador de inovação do mercado regional, estadual, nacional e até mundial 

DA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

Às inscrições para o evento serão abertas no dia 23 de setembro de 2020 e encerradas 

às 12:00 horas do dia 23 de outubro do mesmo ano. 

Só poderão se inscrever e participar do Evento, maiores de 16 (dezesseis) anos 

inscritos através do site, após o preenchimento do formulário e mediante aceite online 

do Regulamento. 

Lembramos que cabe aos participantes dividirem-se em times e inscrever-se, podendo 

este ter no mínimo de 4 e no máximo 6 integrantes. 



 
 

 
 

Os times deverão fazer suas inscrições com todas às informações solicitadas, devendo 

escolher um nome para o time, o qual será utilizado para identifica-los em todos os 

momentos do evento.  

Recomenda-se que os times sejam formados por integrantes com competências 

multidisciplinares em consonância com às categorias da competição, caso isso não seja 

possível, os times poderão lançar mão de profissionais externos de acordo com suas 

necessidades e de sua total responsabilidade, o qual poderá auxiliar o time como 

mentor, consultor e/ou tutor, mas que não será considerado membro do time, não 

sendo possível sua participação no evento junto com o mesmo. 

Para todos os efeitos, neste Evento não se limita somente a participação de alunos e 

empresários do setor de TI (Tecnologia da Informação), estando aberto para que a 

sociedade e aquele que se sinta preparado venham participar e apresentar suas 

soluções juntamente com seu grupo. 

Reconhece o participante que sua inscrição e eventual participação no Evento são 

realizadas através do site https://www.sebraepr.com.br/ideathon/ e que ainda, é de 

responsabilidade única e intransferível dos times inscritos acompanhar todas às 

informações e atualizações do site supracitado. 

DA PROGRAMAÇÃO 

O Ideathon Digital Médio Noroeste – Inovação para o Desenvolvimento, iniciará com 

sua abertura no dia 23 de outubro do corrente, encerrando com a banca final no dia 14 

de novembro, toda à programação está detalhada no site do evento, com datas, 

horários e atividades. 

A programação do evento está organizada em 10 fases, sendo que, além das palestras, 

Talking shows e demais eventos, a cada fase será realizado um workshop de 

capacitação relativo aquele tema, sendo os mesmos de participação OBRIGATÓRIA dos 

times, como parte integrante da avalição na pré-seleção. A organização fará o 

monitoramento da presença dos integrantes dos times e irá considerar como 

participação efetiva quando se fizerem presentes nos eventos de capacitação de ao 

menos 80% dos integrantes, sendo então 3 para os times com 4 integrantes e 5 para os 

times com 6 integrantes (valores foram arredondados para que o número de 

integrantes seja exato).  

https://www.sebraepr.com.br/ideathon/
https://www.sebraepr.com.br/ideathon/


 
 

 
 

Os times que não atingirem o mínimo de frequência serão DESCLASSIFICADOS pela 

organização do evento. 

DAS CATEGORIAS 

Os trabalhos dos times na competição deverão se situar nas 5 categorias abaixo: 

- Agronegócio; 

- Produção de Alimentos; 

- Moda e Vestuário; 

- Comércio/Serviços; 

- TI/Inteligência Digital. 

Os respectivos desafios em cada categoria, com os quais os times deverão trabalhar na 

competição serão devidamente lançados no evento de abertura (23/10) e após essa 

data serão disponibilizados no site com mais detalhes. Cabe aos times participantes, 

escolherem até 02 desafios apresentados, para o desenvolvimento de seus projetos, 

informando oportunamente a organização a (as) categoria (as) e o (os) desafio (s) 

escolhidos. 

Não haverá garantia por parte da organização de que serão apresentados desafios em 

todas às categorias, nem a quantidade dos mesmos, portanto, essa escolha deverá ser 

feita pelos times somente após a apresentação. 

A escolha de até 02 desafios entre todos os apresentados será OBRIGATÓRIA, sendo 

vedada, apresentação de projetos que não façam referência aos mesmos. Os times 

poderão apresentar melhorias nos desafios, conectar dois ou mais desafios existentes, 

adaptar produtos, serviços e processos que já existem e que são de sua autoria aos 

desafios apresentados, mas de forma alguma poderão trabalhar e apresentar qualquer 

projeto que não faça nenhuma referência aos desafios propostos. 

Os desafios serão propostos por empresas reais dos setores relativos as 05 categorias, 

localizadas na região Médio Noroeste do Estado do Paraná e que aderiram ao evento 



 
 

 
 

na condição de Investidoras. Caso o time necessite de mais detalhes e informações 

deverá solicitá-las a organização do evento. 

DO FUNCIONAMENTO DO IDEATHON 

Por se tratar de um evento digital onde toda a programação será online, à organização 

se encarregará de fornecer todos os links relativos às transmissões.  

Para os grandes eventos, palestras e talking show, os participantes irão acompanhar 

pelo canal do Youtube destinado a transmissão do evento. Já para os eventos de 

capacitação com interação serão realizados por meio do Zoom com espelhamento 

para o mesmo canal. 

As mentorias individuais com os times em cada etapa deverão ser realizadas por 

Mentores convidados pelos times, à organização não irá ofertar banco de mentores 

nem algo parecido, somente serão disponibilizadas salas no Zoom caso os times 

necessitem. 

Os times finalistas que irão receber às mentorias com Fernando Seabra, deverão se 

programar para participar na data prevista no cronograma em horário a ser definido 

por sorteio pela organização e em sala específica disponibilizada pela organização. 

Não haverá limitação de números de times a se inscreverem no evento, no entanto, 

será realizada, conforme o cronograma estabelecido, uma Banca de Pré-Seleção e 

somente os 06 times melhores pontuados seguirão para a banca final. 

Pré-Seleção 

As bancas de pré-seleção serão realizadas por categoria, sendo que, os times terão 

seus projetos avaliados pelos representantes das empresas Investidoras que 

propuseram os desafios e por dois representantes indicados pelo SEBRAE, os quais 

avaliarão os projetos a partir dos seguintes critérios: 

1- Mapeamento do Problema 

2- Solução Proposta 

3- Grau de Inovação 

4- Escalabilidade 

5- Modelo de Negócio 



 
 

 
 

6- Pitch 

Cada item será avaliado entre 0 e 10 pontos, podendo o time avaliado chegar ao 

máximo de 60 pontos na avaliação de cada membro da banca. 

As notas que os times receberão das empresas investidoras serão somadas e divididas 

pelo número de avaliadores de onde se formará uma média, assim também será feito 

com as notas dos 02 avaliadores indicados pelo SEBRAE.  

Obtidas às duas médias – Investidores/Representantes SEBRAE, as mesmas serão 

somadas e dividas por 2 de onde se obterá a nota final de cada time.  

Seguirão para final somente os 06 times que receberão a maior pontuação seguindo os 

critérios supracitados é que irão para a fase final do Ideathon. 

Banca Final 

Serão avaliados na fase final somente os 06 melhores times avaliados na pré-seleção, 

por uma banca formada por experts de mercado e representantes do sistema SEBRAE, 

formada em sua quantidade por número ímpar de integrantes, a qual utilizará os 

mesmos critérios de avaliação da pré-seleção: 

1- Mapeamento do Problema 

2- Solução Proposta 

3- Grau de Inovação 

4- Escalabilidade 

5- Modelo de Negócio 

6- Pitch 

Cada item será avaliado entre 0 e 10 pontos, podendo o time avaliado chegar ao 

máximo de 60 pontos na avaliação de cada membro da banca. Após a avalição de 

todos os integrantes, as notas serão somadas e divididas pelo número de integrantes 

da banca.  

Em caso de empate na pontuação final, o critério para desempate a ser utilizado pela 

organização será a nota do critério Grau de Inovação, ou seja, serão somadas as notas 

de todos os times de todos os julgadores nesse critério e o time que obtiver a maior 

nota será declarado vencedor. 



 
 

 
 

Se por ventura o empate persistir a mesma dinâmica será utilizada com os demais 

critérios, de acordo, com a seguinte ordem: 

1- Solução Proposta 

2- Escalabilidade 

3- Modelo de Negócio 

4- Mapeamento do Problema 

5- Pitch 

Os 03 primeiros times melhores avaliados serão considerados os vencedores do 

Ideathon e receberão a premiação divulgada: 

1º Lugar: R$ 10.000,00 

2º Lugar: R$ 3.000,00 

3º Lugar: R$ 2.000,00 

Para pagamento do prêmio a organização fará contato com os times vencedores no dia 

16/11/2020 para operacionalizar transferências bancárias e emissão dos referidos 

recibos. 

SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 

Os times deverão manter o mais absoluto sigilo com relação a qualquer informação 

recebida proveniente da participação no Evento, bem como a organização se 

compromete, desde já, a manter sigilo total de todos os dados enviados pelos 

participantes. O banco de dados gerado em função das inscrições será de inteira 

propriedade da organização, que poderá utilizá-lo sem qualquer ônus, para fins lícitos, 

da forma que melhor lhe prouver. 

Os integrantes dos times participantes autorizam no aceite desse regulamento a 

divulgação de seus nomes e do nome de seu time, assim como, concorda na cedência 

dos direitos de uso de suas imagens para os fins de transmissão, gravação, 

documentação em áudio e vídeo, inclusive para edições de vídeos institucionais a 

serem produzidos e exibidos antes, durante e após o evento. 

 



 
 

 
 

DIREITOS DE TERCEIROS 

Os participantes durante o Evento deverão respeitar direitos de terceiros, em especial 

direitos autorais e direitos de propriedade intelectual. Os participantes, e nunca a 

organização, serão responsabilizados por quaisquer violações de direitos de terceiros. 

A organização se reserva o direito de regresso ou, quando aplicável, de denunciação à 

lei (ou outra forma de intervenção de terceiro aplicado ao caso concreto) em razão de 

questionamentos que a organização venha a sofrer por descumprimento do presente 

item por parte dos participantes. 

 

RESPONSABILIDADE LIMITADA 

A responsabilidade da organização é limitada à organização e execução do Evento, na 

forma definida nesse regulamento. A organização não será responsável por quaisquer 

prejuízos e danos sofridos pelos participantes que não tenham sido provocados direta 

e culposamente pela mesma.  

O Evento poderá ser suspenso, adiado ou cancelado por qualquer razão. Nenhuma das 

disposições deste regulamento gera qualquer direito líquido e certo ou qualquer 

expectativa de direito a qualquer participante com referência a qualquer objeto. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento serão 

julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela organização do Evento. 

A participação na Ideathon Digital Médio Noroeste – Inovação para o 

Desenvolvimento, através da efetivação da inscrição, conforme definido acima neste 

Regulamento, bem como o posterior aceite online, implicam no conhecimento e total 

aceitação deste Regulamento. 


