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1 Estrutura do Inova SENAI

1.1 O que é
É uma ação de abrangência estadual direcionada a alunos, técnicos e docentes das Unidades
Escolares do SENAI Tocantins, voltada à captação e premiação de projetos de inovação
desenvolvidos por meio de competências alinhadas com as demandas da indústria e do mercado.

1.2 Objetivo geral
Desenvolver a capacidade empreendedora, criatividade e raciocínio lógico de alunos, técnicos
e docentes das Unidades Escolares do SENAI Tocantins, por meio do desenvolvimento de projetos
de inovação desde a concepção, planejamento, execução e demonstração para um público de
empresas passíveis de interesse pelas tecnologias geradas.

1.3 Objetivos específicos
a) despertar vocações e revelar capacidades por meio do desenvolvimento da metodologia de
pesquisa tecnológica;
b) aprimorar e fortalecer a prática pedagógica do SENAI a partir do desenvolvimento de
projetos integradores com o foco em inovação;
c) desenvolver competências para o planejamento e a execução de projetos de inovação
tecnológica que visem solucionar problemas reais da indústria e do SENAI;
d) promover a competência técnica do SENAI-DR/TO;
e) incentivar o espírito empreendedor;
f) formar profissionais com o perfil requerido pela realidade empresarial atual;
g) promover a transferência de tecnologia, por meio dos projetos desenvolvidos no Inova,
para indústria;
h) proporcionar condições de maior integração entre o SENAI, a indústria tocantinense e a
comunidade; e
i) divulgar a imagem institucional.

1.4 Categorias
Podem ser submetidos e concorrer à premiação, projetos de inovação de interesse do SENAI e
da indústria, de acordo com as seguintes categorias:
1 Tecnologias Industriais: produtos ou processos inovadores que estejam alinhados às
áreas industriais atendidas pelo SENAI:
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a. Tecnologias Industriais - Produto Inovador: novos materiais, softwares,
hardwares, componentes, instrumentos e ferramentas.
b. Tecnologias

Industriais

-

Processo

Inovador:

novas

máquinas

ou

equipamentos, ou sua adaptação, que proporcionem melhorias de processos
produtivos.

2 Tecnologias Educacionais: simuladores físicos ou virtuais; jogos e aplicativos para
web, tablets, smartphones, consoles específicos ou hardware especial; softwares ou
plataformas de educação; kits didáticos, como painéis, bancadas ou plantas didáticas;
equipamentos inovadores com aplicação didática; material multimídia para cursos; e
que estejam alinhados aos desenhos curriculares nacionais, dando suporte ao
desenvolvimento de capacidades técnicas.

3 Tecnologias Inclusivas: serviços, produtos ou processos inovadores que estejam
alinhados ao Programa SENAI de Ações Inclusivas, nas vertentes de inclusão (Pessoas
com Deficiência, Altas Habilidades, Transtorno Global do Desenvolvimento), gênero,
etnia, maturidade/idosos, evidenciando uma ou mais acessibilidades nas dimensões:
arquitetônica, atitudinal, metodológica, instrumental, comunicacional e programática.
Obs. 1: As categorias “2” e “3”, para efeito de organização e inscrição, são prioritárias às
categorias “1”, ou seja, caso o projeto tenha o foco em Tecnologias Educacionais ou em Tecnologias
Inclusivas, independentemente de serem Produtos ou Processos Inovadores, deverão ser
categorizados como tais – Tecnologias Educacionais ou Tecnologias Inclusivas. E ainda, a categoria
de Tecnologias Inclusivas tem prioridade sobre a de Tecnologias Educacionais. Nos casos de uma
identificação equivocada do projeto no momento de sua inscrição, a Comissão Organizadora
Estadual reserva-se o direito de reclassificá-lo, para que seja atendida esta observação, dando-se
ciência à equipe autora.

Obs. 2: Ao total, são 4 categorias:
 Tecnologias Industriais – Produto Inovador;
 Tecnologias Industriais – Processo Inovador;
 Tecnologias Educacionais; e
 Tecnologias Inclusivas.
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1.4.1 Área de abrangência dos Projetos
Poderão participar projetos dos setores industriais e áreas tecnológicas: Alimentos e Bebidas,
Automação, Automotiva, Construção Civil, Edificações, Eletroeletrônica, Energia, Gestão, Gráfica e
Editoração, Madeira e Móveis, Metalmecânica, Refrigeração e Climatização, Segurança do
Trabalho, Tecnologia da Informação, Telecomunicações, Vestuário e outras.

1.5 Estrutura Organizacional
O Inova SENAI - Etapa Estadual 2015 é uma atividade realizada pelo SENAI - Departamento
Regional do Tocantins, composto pelas seguintes Unidades Administrativas:
a) Comissão Organizadora Estadual: constituída por colaboradores pertencentes ao
quadro efetivo do SENAI Tocantins, sendo estes designados pela Diretoria Regional; e
b) Comissão Avaliadora: constituída por empresários, investidores, representantes de
entidades parceiras do SENAI e/ou por técnicos especialmente convidados ou designados
pela Direção do SENAI Tocantins. Os integrantes desta Comissão deverão ter
conhecimento nos temas em análise, domínio da área tecnológica dos projetos, bem como
estar sintonizados com a inovação tecnológica dos processos industriais, educacionais e
inclusivas. A Diretoria Regional do SENAI Tocantins designará o presidente da
Comissão.

1.5.1 Compete à Comissão Organizadora Estadual:
a) estabelecer o regulamento e diretrizes do Inova SENAI – Etapa Estadual 2015 para a
execução do evento e os critérios de avaliação dos projetos;
b) realizar a Pesquisa de Anterioridade dos candidatos;
c) definir critérios de seleção dos projetos e avaliação na Mostra;
d) definir local, data, duração do evento e layout dos estandes;
e) divulgar o evento junto aos públicos internos e externos;
f) coordenação executiva da Mostra Inova SENAI – Etapa Estadual 2015 (montagem dos
estandes e ambientação, identificação dos participantes e comissões, fichas de avaliação,
definição dos prêmios, emissão de certificados de participação, dentre outros);
g) receber, identificar e divulgar a relação dos projetos selecionados para a exposição;
h) encaminhar à Comissão Avaliadora as informações sobre os projetos selecionados para a
exposição;
i) prover recursos materiais à Comissão Avaliadora;
j) divulgar a lista dos projetos vencedores, conforme resultado da Comissão Avaliadora; e
k) preparar a cerimônia de premiação do Inova SENAI – Etapa Estadual 2015.

REGULAMENTO INOVA SENAI 2015 – Departamento Regional do Tocantins

4

1.5.2 Compete à Comissão Avaliadora:
a) seguir normas, diretrizes e critérios de avaliação definidos pela Comissão Organizadora
Estadual;
b) selecionar e avaliar os projetos nos termos definidos neste Regulamento;
c) preencher as fichas de avaliação conforme critérios estabelecidos;
d) relacionar, em ordem de classificação, os projetos avaliados; e
e) participar da sessão de consolidação do resultado e ainda, através de seu Presidente, da
sessão de encerramento na qual será anunciado o resultado do Inova SENAI – Etapa
Estadual 2015.
Obs.: Os membros das Comissões Organizadora e Avaliadora não poderão concorrer aos
prêmios.

2 Participantes
2.1 Participantes
Poderão compor a equipe do projeto:
a) alunos regularmente matriculados no SENAI ou alunos egressos do exercício de 2014
ou 2015;
b) docentes e técnicos do SENAI;
As equipes devem ser compostas entre 2 e 4 integrantes e ter uma composição mista, sendo
obrigatória a participação de alunos na equipe.
Os docentes e técnicos, independente da modalidade de contratação ou carga horária exercida,
deverão ser efetivos do quadro do SENAI Tocantins até a data final de desenvolvimento do projeto,
de forma que justifique sua participação. Aquele que se inscrever e se desligar ou for desligado do
SENAI antes da conclusão do desenvolvimento do projeto não poderá concorrer a premiação.
O integrante de um projeto pode se inscrever no máximo em duas equipes, desde que os
projetos sejam de categorias diferentes. Caso contrário, as demais inscrições serão canceladas
automaticamente pela Comissão Organizadora Estadual.
Cada equipe deve se organizar considerando que dois integrantes farão a exposição dos
projetos no período da Mostra.
Será permitido o rodízio de integrantes que farão a exposição, desde que sejam da mesma
equipe.
Não serão permitidas substituições de integrantes para o período de exposição dos projetos.
Importante: Somente serão premiados os integrantes devidamente inscritos nos Projetos.
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2.2 Desistência dos Participantes
Em caso de desistências de integrantes após a inscrição, o grupo pode inscrever participantes
substitutos, impreterivelmente, até a data 28/09/2015.
O integrante desistente do projeto deve formalizar a sua desistência junto a Comissão
Organizadora Estadual afim de desvincular-se deste Regulamento, preenchendo o Formulário 5 Declaração de Desistência.
É responsabilidade do “líder” do grupo encaminhar este documento assinado para a Comissão
Organizadora Estadual.

2.3 Perfil dos Participantes
Para ser um integrante da equipe, o participante deverá apresentar o seguinte perfil:
Alunos:
a) ser aluno regularmente matriculado no SENAI ou aluno egresso do exercício de
2014 ou 2015;
i. será comprovado pela Comissão Organizadora Estadual por meio de relatório
emitido pelo Sistema de Gestão Escolar do SENAI (SIGE).
b) comprovar a certificação dos seguintes cursos do SENAI - Modalidade EaD,
disponível em http://www.sistemafieto.com.br/arquivos/ead/:
i. Empreendedorismo; e
ii. Propriedade Intelectual.

Docentes / Técnicos:
a) ser efetivos do quadro do SENAI Tocantins:
i.

será comprovado pela Comissão Organizadora Estadual por meio de
relatório emitido pela Unidade de Gestão de Pessoas - UNIGEP.

b) seja o “conselheiro” do grupo como mediador, facilitador e assessor do projeto;
c) tenha a competência para conceber e administrar situações-problema aplicável ao
projeto, sabendo correlacionar as atividades com as teorias que lhes dão suporte;
d) saiba lidar com a interdisciplinaridade e a contextualização dos conteúdos;
e) seja capaz de despertar nos alunos a competência de ‘enfrentamento’ da realidade no
campo profissional, levando-o a dominar os conhecimentos que a profissão requer e
a construir novos conhecimentos;
f) saiba identificar as demandas requeridas pelo mercado de trabalho aos profissionais
em formação quanto a conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e conduza os
projetos para seu atendimento;
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g) comprove a certificação dos seguintes cursos do SENAI - Modalidade EaD,
disponível em http://www.sistemafieto.com.br/arquivos/ead/:
i. Empreendedorismo; e
ii. Propriedade Intelectual.
Obs.: Será aceito certificado de outra instituição.

2.4 Compete aos participantes
a) ter o perfil exigido no item 2.3 deste Regulamento;
b) realizar a inscrição no Inova SENAI – Etapa Estadual 2015, no prazo e condições
estipuladas neste Regulamento;
c) negociar junto às empresas interessadas, sua participação no projeto, buscando
patrocínio para as despesas do desenvolvimento do projeto;
d) submeter o projeto nos termos deste Regulamento, conforme modelos disponibilizados;
e) apresentar o projeto ao público visitante e à Comissão Organizadora Estadual;
f) designar um integrante da equipe para a apresentação do projeto à Comissão
Avaliadora; e
g) acompanhar as divulgações e as etapas do processo via internet e e-mails (os e-mails
serão enviados para os representantes de cada equipe).
Obs.: Este Regulamento não prevê recursos financeiros para o desenvolvimento dos projetos,
devendo ser responsabilidade da equipe buscar patrocinadores para o mesmo. Caso a Unidade
Escolar tenha recurso disponível, poderá apoiar o desenvolvimento de projetos.

2.5 Da participação das equipes na Mostra INOVA SENAI
O SENAI-DR/TO arcará com as despesas de montagem e desmontagem dos estandes e
ambientação dos projetos selecionados para a exposição na fase escolar.
O SENAI-DR/TO não se responsabilizará pelas despesas de desenvolvimento dos projetos,
devendo os participantes buscar os meios de patrocínio/apoio para o seu desenvolvimento (Unidade
Escolar ou empresa parceira/patrocinadora).

3 Cronograma e inscrição
3.1 Cronograma
Etapa
1

Lançamento do Regulamento Inova SENAI - Etapa Estadual 2015
– Via videoconferência
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Início

Término

14/09/2015

7

2

Pré-Inscrição - Ideia do Projeto - Entrega dos formulários 1 e 4 e

14/09

certificados dos cursos

Capacitação das equipes no Project Model Canvas
3

Araguaína

Gurupi

28/09

A definir, conforme
inscrições de projetos

Palmas

4

Inscrição - Entrega dos formulários 2 e 3

28/09

13/11

5

Desenvolvimento dos Projetos - Entrega do Protótipo

28/09

13/11

6

Seleção, Classificação dos projetos e Divulgação do resultado

7

Exposição e avaliação dos projetos - Etapa Escolar

8

Exposição, avaliação e premiação dos projetos - Etapa Estadual

Até 20/11/2015
A definir – até 11/12
A definir - 2016
Conforme programação
da OC Estadual

3.2 Pré-Inscrição dos Projetos do INOVA SENAI
O interessado deve

preencher

os

formulários abaixo

e enviar para

o e-mail

inovasenai@sistemafieto.com.br, conforme prazos definidos no item 3.1 Cronograma.
 Formulário 1 - Inscrição + Solicitação de relatório de pesquisa de anterioridade
 Formulário 4 - Declaração de cessão de direitos de propriedade e de imagem
 Certificados dos Cursos: Empreendedorismo e Propriedade Intelectual
A equipe interessada deve preencher o formulário “Solicitação de relatório de pesquisa de
anterioridade” e enviar para o e-mail inovasenai@fieto.com.br, pois a Comissão Organizadora
Estadual dará apoio na realização da Pesquisa para identificar se a concepção do Projeto proposto
tem caráter inovador, assim, é de responsabilidade do interessado observar os prazos definidos no
item 3.1 Cronograma.
Para a seleção dos projetos serão utilizados os seguintes critérios:
a) só será considerado pré-inscrito o projeto cujos documentos forem submetidos dentro dos
prazos definidos no Cronograma;
b) o projeto que apresentar caráter inovador estará automaticamente classificado para a fase
de inscrição, conforme item 3.3, devendo também cumprir todas as etapas deste processo.

3.3 Inscrição dos Projetos do INOVA SENAI
A inscrição será confirmada a partir da entrega obrigatória dos documentos abaixo, enviados
no prazo definido no item 3.1 Cronograma, no formato digital Portable Documento Format (.pdf),
para o endereço eletrônico inovasenai@sistemafieto.com.br:
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 Formulário 2 - Template do Project Model Canvas
 Formulário 3 – Projeto Escrito
 Protótipo do projeto


Entende-se por protótipo maquetes, mostruários, desenhos técnicos ou outro meio
que demonstre seu funcionamento, por meio de fotos, vídeos

Os formulários encontram-se disponíveis para download no site http://www.senai-to.com.br/
no link “Inovação” >> “INOVA SENAI”, assim como também podem ser solicitados pelo e-mail
inovasenai@sistemafieto.com.br.
Após o envio dos documentos para a Comissão Organizadora Estadual, não haverá
possibilidade de devolução para correção, exceto se o arquivo estiver corrompido.

3.4 Inscrição dos Projetos do Desafio SENAI de Projetos Integradores
O Desafio SENAI de Projeto Integradores é uma ação de âmbito regional e nacional
comprometido com o desenvolvimento das competências profissionais requeridas pelo mundo do
trabalho, permitindo aos alunos, no processo de formação profissional, mobilizarem os seus
conhecimentos na geração de novas ideias, exercitando importantes capacidades para o seu
desempenho profissional, como pensamento criativo, a autonomia e a proatividade.
Os projetos apresentados no Desafio SENAI de Projetos Integradores do DR Tocantins
poderão se inscrever no Inova SENAI - Etapa Estadual, desde que atendam aos seguintes critérios:
a) seja do interesse do grupo;
b) se enquadre em uma das categorias deste Regulamento;
c) o projeto apresente algum grau de inovação, comprovado por meio do relatório da busca
de anterioridade;
d) procedam com a inscrição dos integrantes da equipe, conforme modelo disponibilizado
pela Comissão Organizadora;
e) elabore e apresente o Template do Project Model Canvas;
f) elabore e apresente o Projeto escrito; e
g) apresente a Declaração de cessão de direitos de propriedade e de imagem.

4 Seleção, Avaliação e Premiação dos projetos
4.1 Seleção dos projetos
Para a seleção dos projetos serão utilizados os seguintes critérios:
a) só será considerado inscrito o projeto cujos documentos forem submetidos dentro dos
prazos definidos no Cronograma;
b) para a seleção dos projetos, serão utilizados os mesmos critérios de avaliação dos projetos
na exposição escolar e estadual, conforme item 4.3 deste Regulamento.
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Observação: os itens “Acabamento do projeto” e “Apresentação do projeto” não
serão considerados no momento da seleção, e os seus pontos (total de 25) serão
distribuídos para os itens: “Grau de Inovação do projeto” (10 pontos) e
“Metodologia para desenvolvimento do trabalho” (15 pontos).
c) A classificação da seleção será feita de acordo com a pontuação dos projetos, em ordem
decrescente, ou seja, da maior pontuação para a menor. O critério de desempate será por
meio do item “Grau de inovação do projeto”, e se ainda permanecer o empate, por meio
do item “Metodologia de desenvolvimento do trabalho”. A divulgação do resultado da
seleção dos projetos será apresentada em ordem alfabética.
d) Apenas os projetos selecionados serão apresentados na exposição.
O SENAI-DR/TO reserva-se o direito de não selecionar nenhum dos projetos submetidos que
não atendam a este Regulamento, assim como, não se responsabiliza por formulários não recebidos
em virtude de problemas técnicos ou demais naturezas.
Caberá exclusivamente ao SENAI-DR/TO a decisão de selecionar definitivamente ou não o
projeto submetido em razão do presente Regulamento, em cada uma das etapas. Não caberão
questionamentos quaisquer da natureza da decisão do SENAI-DR/TO em função da desaprovação
em qualquer uma das etapas e/ou definitiva.

4.2 Avaliação dos projetos selecionados
Os projetos selecionados devem ser expostos na Mostra Inova SENAI, etapa escolar e
estadual.
Com o objetivo de garantir que todas as categorias sejam contempladas na Mostra, será
reservada 1 vaga para cada categoria (item 1.4), desde que:
 haja projeto inscrito em cada categoria, justificando a reserva da vaga; e
 que o projeto apresente, obrigatoriamente, algum grau de inovação, conforme resultado
da pesquisa de anterioridade.
Os projetos selecionados para a exposição estadual serão avaliados pela Comissão Avaliadora,
formada conforme item 1.5 “b” deste regulamento. O tempo de apresentação será o mesmo para
todos, cabendo à Comissão Organizadora Estadual definir o tempo da exposição, conforme a
quantidade de trabalhos selecionados.
A apresentação dos trabalhos durante a exposição, deverá envolver a demonstração
audiovisual ou funcionamento de protótipos/maquetes, com as explicações teóricas e apresentação
prática necessárias para o seu entendimento.
Os membros da Comissão Avaliadora atribuirão, individualmente, pontuação para todos os
critérios do item 4.3 deste Regulamento para cada trabalho apresentado.
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A pontuação de cada trabalho será obtida a partir da soma dos pontos atribuídos pelos
membros das Comissões Avaliadoras, dividida pelo número de Avaliadores.
Em caso de empate entre dois projetos concorrentes na mesma categoria, será escolhido o
projeto que apresentar maior pontuação no critério “caráter inovador”. Caso o empate se mantenha, a
decisão será da Comissão Avaliadora.
A classificação da avaliação dos Projetos será feita de acordo com a pontuação, em ordem
decrescente, ou seja, da maior pontuação para a menor. Os projetos de cada categoria que tiverem a
maior pontuação serão premiados.

4.3 Critérios de Seleção e Avaliação dos Projetos
A pontuação dos projetos pode chegar a 100 (cem) pontos, distribuídos conforme abaixo:

Critério de
avaliação

Item avaliado / Descrição

Pontuação
para
Seleção

Pontuação
para
Avaliação

20

10

5

5

10

10

10

10

Grau de inovação do projeto
1

Avaliação do quanto a solução proposta apresenta diferenciais em
relação às soluções existentes atualmente no mercado, levando em
consideração os concorrentes do mercado local, regional, nacional
e internacional.

Qualidade do relatório de anterioridade
Caráter
inovador
2

Trata-se de um relatório que consiste no levantamento do estado da
técnica em fontes de informação tecnológica sobre a tecnologia a
ser pesquisada, de forma a orientar a atividade de pesquisa, poupar
tempo e evitar investimentos desnecessários.
O relatório de anterioridade deve se manter fiel às bases de dados
INPI, EPO (European Patente Office), USPTO (Escritório NorteAmericano de Patentes), JPO (Escritório Japonês de Patentes),
Google Patents (pesquisa avançada de patentes) e Portal Capes
(base de dados).

Estudo de mercado / caracterização da demanda
3

Devida identificação da concorrência (todos os concorrentes estão
mapeados?) e do potencial de mercado (quem e quantos são meus
potenciais clientes?)

Viabilidade técnica-econômica
Descreve o potencial de execução do projeto, consistindo em um
estudo técnico (a solução proposta funciona?) e avaliação do quão
escalável é a solução.

Análise de
viabilidade
do projeto

4

Conceito de Escalável: O que significa ser escalável em negócios?
O termo vem do conceito de produção em escala, isto é, algo que se
pode reproduzir repetidamente em grande quantidade com grande
ganho de produtividade, também conhecido como “produção em
massa”. Fonte: O que é uma ideia escalável? Respondido por
Cassio Spina, especialista em startups para a revista Exame. Link:
http://exame.abril.com.br/pme/dicas-de-especialista/noticias/o-quee-uma-ideia-escalavel.
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Impactos econômicos, sociais e/ambientais

5

Qual a condição de geração de caixa? Quais as consequências
provenientes do projeto e que são refletidas na economia, na
tecnologia, na distribuição de renda, na cultura, nos aspectos
sociais e de meio ambiente. O que o projeto proporcionará em
termos de impactos?

10

10

10

10

25

10

10

10

-

10

-

15

Título / Objetivo / Escopo

6

Qualidade
do projeto

O Título do projeto é a síntese do escopo do projeto. O Objetivo é
o propósito ou alvo que se pretende atingir. Tudo aquilo que se
deseja alcançar através de uma ação clara e explícita pode ser
chamado de objetivo. Os objetivos devem ter metas associadas e
ser definidos em termos tangíveis que são: específicos,
mensuráveis, precisos, realistas e de tempo limitado. São critérios
quantificáveis utilizados para avaliar o sucesso do projeto,
descrevendo seu propósito.

Metodologia para desenvolvimento do trabalho
7

A Metodologia é a explicação precisa de toda ação desenvolvida
para se alcançar o objetivo do projeto (quais as etapas?) É a
explicação de como foi feita a pesquisa/protótipo, tempo previsto e
equipe envolvida.

Especificação do produto do projeto
8

Caracteriza o resultado parcial ou final do projeto (o documento
técnico, ou descritivo da funcionalidade do projeto).

Acabamento do projeto (protótipo / maquete / mostruário,
etc)
9
Exposição

Forma como o projeto é exibido ao público, que deve ser o mais
fiel possível ao que se é proposto no projeto escrito:

Apresentação do projeto
10

Objetividade e clareza das informações. Transmitir todas as
informações essenciais do projeto de forma que o público consiga
compreender sem dificuldades dentro do prazo estipulado de
quinze minutos por projeto.

TOTAL
100
Obs.: Ver observação no item 4.1 sobre os critérios quando na etapa de seleção dos projetos.

100

4.4 Premiação
Os trabalhos classificados nos primeiros lugares, de cada categoria, receberão as seguintes
premiações:

Categoria: Tecnologias Industriais - Produto Inovador
Colocação
Primeiro lugar

Premiação
Produto com valor máximo de R$ 2.000,00 + Troféu + Medalhas

Categoria: Tecnologias Industriais - Processo Inovador
Colocação

Premiação

Primeiro lugar

Produto com valor máximo de R$ 2.000,00 + Troféu + Medalhas
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Categoria: Tecnologias Educacionais
Colocação
Primeiro lugar

Premiação
Produto com valor máximo de R$ 2.000,00 + Troféu + Medalhas

Categoria: Tecnologias Inclusivas
Colocação
Primeiro lugar

Premiação
Produto com valor máximo de R$ 2.000,00 + Troféu + Medalhas

Todos os participantes da Mostra Inova SENAI receberão certificado de participação.
Todos os membros das equipes classificadas em 2º e 3º lugares receberão Medalhas.
Os trabalhos classificados na etapa estadual serão indicados para participar do Inova SENAI –
Etapa Nacional, promovido pelo SENAI/DN, desde que atendam as especificações do Regulamento
específico.
NOTA: O Prêmio é para a equipe e não para cada participante, assim, é responsabilidade
única e exclusivamente da equipe a definição de como “utilizar” o prêmio.

5 Dos Direitos Autorais
Todo e qualquer direito autoral ou de propriedade intelectual relativo a qualquer produto ou
projeto desenvolvido ou criado no âmbito do Inova SENAI 2015, de natureza técnica, artística ou
intelectual, pertencerão ao SENAI, que dele poderá usufruir livremente e sem qualquer reserva ou
condição, independentemente de autorização.
As equipes cedem ao SENAI Tocantins direito de divulgação de seus projetos em mídias
impressas e de comunicação do Sistema Indústria e de terceiros.

6 Disposições Gerais e Transitórias
O presente Regulamento entrará em vigor a partir da data de sua aprovação. Os casos omissos
serão decididos pela Comissão Organizadora Estadual do Inova SENAI.
Quando o trabalho contar com a parceria de uma empresa, a equipe deve requerer autorização
por escrito para a apresentação do trabalho na exposição.
Os PARTICIPANTES se comprometem em fazer menção ao SENAI Tocantins e ao Projeto
Inova SENAI em todas as oportunidades de divulgação do projeto, em mídia espontânea, nos
releases entregues à imprensa, bem como em entrevistas em jornais para rádio e TV concedida pela
equipe envolvida no projeto, em especial que o mesmo foi desenvolvido nas dependências e com o
apoio financeiro e institucional do SENAI Tocantins.
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Os PARTICIPANTES também divulgarão o apoio institucional do SENAI Tocantins em todo
o material de divulgação do projeto desenvolvido, como banners, painéis, folders, convites,
documentos oficiais, cadernos informativos, entre outros.
Os PARTICIPANTES desde já autorizam o SENAI em divulgar os projetos inscritos nas
ações de promoção e divulgação do Projeto Inova SENAI, inclusive em campanhas futuras de
divulgação institucional, sem qualquer ônus e por prazo indeterminado.
O SENAI Tocantins e a Comissão Organizadora Estadual não se responsabilizam por estragos
ou danos que venham a ocorrer em materiais e equipamentos (protótipos, materiais de informática,
etc), bem como por quaisquer adversidades ocorridas por conta dos projetos.
Qualquer comunicação dos participantes com a Comissão Organizadora Estadual do Inova
SENAI Tocantins deve ser realizada via e-mail inovasenai@sistemafieto.com.br.
Todas as regras e normas de segurança vigentes nas Unidades do SENAI devem ser
observadas na realização e apresentação dos trabalhos.
Os trabalhos já apresentados em exposições anteriores (Inova SENAI – Etapa nacional,
CONCRID, FENACRI, dentre outros) não poderão participar do Inova SENAI.

Palmas, 14 de setembro de 2015.

Márcia Rodrigues de Paula
Diretoria Regional SENAI Tocantins
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