
 
 

REGULAMENTO 
1º PRÊMIO INATEL BIO CHALLENGE 

EDIÇÃO 2018 
 

1. Introdução 
O prêmio Inatel Bio Challenge é uma iniciativa da Semana da Engenharia Biomédica em 
parceria com o Núcleo de Empreendedorismo e Inovação do Inatel, com o objetivo de 
identificar, estimular e dar visibilidade aos projetos de inovação e empreendedorismo na área 
da saúde.  
O presente regulamento estabelece as regras e condições do Prêmio Inatel Bio Challenge. 
 
2. Abrangência 
O concurso é aberto a todos que possuem trabalho técnico-científico ou projeto de pesquisa 
voltado para o campo da tecnologia na saúde. 

2.1. Descrição dos trabalhos 
As propostas devem privilegiar o desenvolvimento de tecnologias voltadas à saúde, cujo 
produto ou serviço gerado apresente soluções de inovação e/ou pesquisa na área.   

2.1.1 Poderão ser inscritas propostas com diferentes níveis de execução, podendo 
ser apresentadas ideias, mesmo não havendo um protótipo físico para 
demonstração.  

 
3. Processo de inscrição 
O processo de inscrição será realizado por meio do preenchimento do formulário disposto no 
endereço eletrônico: https://goo.gl/forms/PiQAAuxY5Wf17TX23 até às 12h00 (meio dia) do 
dia 24 de julho de 2018. 
Poderão se inscrever equipes de até 4 (quatro) integrantes de qualquer instituição de ensino 
brasileira ou estrangeira, pública ou privada, havendo, no momento da inscrição, a indicação 
da categoria: 

3.1. Categoria Médio/Técnico: Equipes compostas por alunos do ensino médio e/ou de 
curso técnico, sem distinção da área de estudo; 

3.2. Categoria Ensino Superior: Equipes com membros que estejam cursando o ensino 
superior (tecnólogo, licenciatura, bacharelado) e/ou que já o tenham concluído.  

3.2.1. Em caso de equipes que possuem alunos nas duas categorias, será considerada 
a de maior grau de escolaridade.  

Uma mesma equipe poderá inscrever até 3 projetos diferentes, porém, apenas o de maior 
pontuação será classificado.  
Uma pessoa poderá participar, no máximo, de duas equipes diferentes. 
 
4. Processo de seleção 
Os processos de avaliação, classificação e premiação serão conduzidos pela comissão 
organizadora do 1º Inatel Bio Challange, obedecendo aos seguintes critérios: 

4.1. Avaliação teórica – Válida para todos os participantes: 
4.1.1.1. A Comissão Organizadora do Prêmio designará, a seu critério, 

Comissão Avaliadora Teórica para analisar e avaliar os trabalhos para 
concorrerem à premiação. A Comissão Avaliadora Teórica será formada 
por, no mínimo, três profissionais, de diferentes competências e 
especializações.  

4.1.1.2. A Comissão Avaliadora Teórica será composta por profissionais que 
não possuam qualquer conflito de interesse e os nomes dos autores serão 
omitidos nesta etapa, garantindo a imparcialidade da avaliação.  

https://goo.gl/forms/PiQAAuxY5Wf17TX23


 
 

4.1.1.3. A fase em questão se baseará na avaliação do formulário preenchido pela 
equipe no ato da inscrição, disposta no endereço eletrônico: 
https://goo.gl/forms/PiQAAuxY5Wf17TX23. O não preenchimento de um dos 
campos do formulário acarretará na desclassificação imediata da equipe.  
4.1.1.4. Serão selecionadas 8 equipes para a etapa seguinte, tendo-se como 

critério de escolha o grau de inovação, a viabilidade de execução e impacto 
da solução proposta. 

4.1.1.5. O resultado da seleção teórica será divulgado na página do evento 
(www.inatel.br/semanadabiomedica) e diretamente aos participantes por 
e-mail. 

4.2. Taxa de inscrição 
Os grupos selecionados na avaliação teórica terão o prazo de 5 dias para o pagamento 
de uma taxa de R$30,00 (trinta reais) por equipe, para a participação da próxima 
etapa. O não pagamento da taxa de inscrição, desclassificará a equipe, impedindo a 
participação no treinamento. 
 

5. Treinamento presencial 
Cada grupo receberá, nesta etapa, um treinamento para criação de apresentação e exposição 
do conteúdo. O treinamento deverá contar com a participação presencial de pelo menos um 
integrante de cada equipe selecionada. O não comparecimento ao treinamento acarretará em 
eliminação da equipe. 
O treinamento será divido em duas etapas: 

5.1. Criação de slides: os participantes do Prêmio Inatel Bio Challenge receberão um 
treinamento ministrado por profissional qualificado para auxiliá-los na criação dos 
slides de apresentação. O treinamento abordará técnicas de apresentação visual, 
criatividade, formatação e estrutura sugerida e terá duração de 4h. 

5.2. Apresentação do conteúdo: Após a elaboração dos slides, as equipes receberão um 
treinamento sobre técnicas de discurso e oratória, compilação de informações e 
cumprimento de tempo de apresentação e terão a oportunidade de realizar uma 
apresentação prévia e obter feedback de profissionais qualificados. Essa etapa do 
treinamento terá duração de 2h. 

Todos os presentes no treinamento receberão certificado de participação.  
 

6. Avaliação da apresentação – Válida para os classificados na avaliação teórica, descrita no 
tópico 4.1 e que tenham cumprido a etapa de treinamento presencial, descrita no item 5: 
6.1. Apresentação: Cada equipe finalista terá até 5 minutos para a exposição da proposta 

e 5 minutos para responder às questões levantadas pela Banca Avaliadora do Inatel 
Bio Challenge. 

6.1.1. Será considerada para a determinação da apresentação dos projetos, a ordem 
cronológica de inscrição pelo formulário. 

6.1.2. A apresentação será aberta ao público e deverá conter os tópicos 
estabelecidos no treinamento. 

6.1.3. Todas as apresentações serão realizadas no mesmo local, nas dependências do 
Inatel, com a padronização da estrutura, estando disponíveis aos participantes 
tela para projeção e passador de slides.  

6.2. Banca Avaliadora: A Comissão Organizadora designará a Banca Avaliadora, que 
promoverá, dentro deste regulamento, a escolha das equipes premiadas dentre 
aquelas classificadas na fase de avaliação teórica e que participarem do treinamento e 
realizarem a apresentação do projeto. Os componentes da Banca Avaliadora 
presencial não poderão ser orientadores de trabalhos apresentados ou possuir 
qualquer conflito de interesse. A Banca Avaliadora será composta por, no mínimo, 5 
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(cinco) profissionais qualificados da área de relação com o tema do Prêmio Inatel Bio 
Challenge, tendo como principal vertente a multidisciplinaridade. 
 

7. Critérios de avaliação 
A avaliação será baseada em critérios igualmente divididos no que tange ao peso, sendo: 

 Grau de inovação tecnológica: as propostas devem conter uma nova ideia ou 
aperfeiçoamento de algo já existente;  

 Adequação e clareza de metodologia; 

 Viabilidade e aplicabilidade; 

 Impacto da solução proposta; 

 Domínio do conteúdo. 
Cada etapa de avaliação, teórica e de apresentação, terá uma pontuação dada pela média 
das notas atribuídas pelos avaliadores que compõem, respectivamente, a Comissão 
Avaliadora Teórica e a Banca Avaliadora da apresentação. A avaliação teórica irá compor 
50% da nota e a avaliação da apresentação irá compor a outra metade da nota final. A 
pontuação final será a soma das médias das notas de cada avaliação. A premiação será 
designada às equipes com as maiores pontuações. 
Em caso de empate, o impacto da solução proposta será o critério adotado como de maior 
relevância.   

 
8. Premiação  

8.1. A premiação será designada às equipes com as duas maiores pontuações de cada 
categoria, havendo, portanto 1º e 2º lugares do Prêmio Inatel Bio Challenge. Os 
prêmios de cada categoria estão listados a seguir: 

8.1.1. Categoria Médio/Técnico: 

 1º Lugar: Troféu; Isenção da taxa do vestibular do Inatel; curso Inatel Maker, 
visita técnica a uma empresa multinacional. 

 2º Lugar: Troféu; Isenção da taxa do vestibular do Inatel; curso Inatel Maker. 
8.1.2. Categoria Ensino Superior: 

 1º Lugar: Troféu, curso Inatel Maker; curso Inatel Competence Center; visita 
técnica a uma empresa multinacional. 

 2º Lugar: Troféu, curso Inatel Maker; curso Inatel Competence Center. 
 

9. Cronograma 
O cronograma do 1º Inatel Bio Challenge pode ser observado na tabela a seguir: 
 

Atividade Data 

Inscrição De 11/07/2018 a 24/07/2018 

Treinamento de criação de slides 02/08/2018 

Treinamento de apresentação de 
conteúdo 

06/08/2018 

Apresentação e premiação 09/08/2018 

 
10. Disposições Gerais 

10.1. Somente a Comissão Organizadora poderá alterar os ditames deste 
Regulamento. 

10.2. Não será permitido aos expositores, a propaganda política, religiosa, social ou 
classista através de qualquer meio de comunicação durante a exposição dos 
trabalhos. 



 
 

10.3. A Comissão Organizadora poderá desclassificar qualquer trabalho em qualquer 
etapa pela não observância de qualquer item deste Regulamento ou por conduta 
inapropriada da equipe. 

10.4. Os participantes autorizam a utilização de seu nome e imagem sem que isto 
acarrete ônus ao 1º Inatel Bio Challange. 

10.5. Todas as etapas de avaliação e treinamento ocorrerão nas dependências do 
Instituto Nacional de Telecomunicações – Inatel, situado na Avenida João de 
Camargo, 510, Centro, Santa Rita do Sapucaí – MG. 
 
 
 

Santa Rita do Sapucaí, 10 de junho de 2018. 


