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EDITAL nº 03 de 06 de abril 2015 – Estabelece as regras 
do concurso “Tire  a ideia  da Caixa 2015 ” 
organizado pela Assessor ia  de Relações 
Internacionais  em parcer ia  com a Université de 
Technologie de Compiègne (UTC) . 
 

  

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, por intermédio da Assessoria de Relações Internacionais - ARI, no uso de 

suas atribuições legais e nas condições e exigências estabelecidas neste Edital, torna pública aos alunos desta 

Universidade as normas que regem o processo seletivo para o Concurso “Tire sua Ideia da Caixa 2015”. 

 

CRONOGRAMA 

06/04/2015 A 01/06/2015 Período para inscrições das ideias no Portal ARI (www.internacional.ufpr.br) 

15/06/2015 A 19/06/2015 Realização das apresentações orais  

A partir de 24/06/2015 Divulgação das duas ideias ganhadoras por meio do Portal ARI 

(www.internacional.ufpr.br) 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º - O presente concurso tem o objetivo de valorizar ideias inovadoras  dos estudantes da UFPR. 

 

Art. 2º - Esse concurso acontecerá em parceria com a Université de Technologie de Compiègne (UTC) e 

seu Centre d’ Innovation . 

 

Art. 3º - Serão selecionadas as duas melhores ideias, cujos autores (as) receberão como premiação uma 

Bolsa ARI/UFPR de Mobilidade Internacional para cursar dois semestres acadêmicos na Université de 

Techonologie de Compiègne e ter ão a oportunidade de receber financiamento  da UTC para desenvolver 

sua ideia. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 

 

Art. 4º - Poderão se inscrever os alunos UFPR regularmente matriculados e com registro ativo na 

Instituição pelos últimos dois semestres nos cursos de graduação que atendam aos critérios descritos 

neste Edital. 

 

§ 1º Não poderão se inscrever no processo seletivo deste Edital os alunos:  

•  cujas formas de entrada na UFPR sejam PEC -G, FESA ou Duplo Diploma;  

•  que já se encontram afastados em intercâmbio (com registro em PC),  seja qual for a 

natureza; se já retornaram mas não cumpriram o interstício necessário entre os intercâmbios; 

ou, se desistiram do intercâmbio (após saída e/ou recebimento da carta de aceite) em 

chamadas anteriores sem just ificativa plausível;  
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•  que foram selecionados no processo seletivo de Mobilidade Acadêmica UFPR, com saída 

prevista para 2015/2, a menos que retirem oficialmente sua candidatura;  

•  que foram selecionados no Programa Ciência sem Fronteiras, com saída previs ta para 

2015/2, a menos que retirem oficialmente sua candidatura;  

•  que estão temporariamente na UFPR em intercâmbio ou que possuam registro GRT;  

•  cujo período de afastamento para mobilidade resulte em condição de JUBILAMENTO;  

•  que estão com o curso trancado. 

 

Art. 5º - As ideias apresentadas deverão se enquadradas em algum dos seguintes âmbitos de inovação:  

 Funcional; 

 Organizacional; 

 Pedagógica; 

 Social; 

 Tecnológica.  

 

Art. 6º - Serão aceitas inscrições individuais ou de grupos com até 03 (três) integrantes, sendo que em caso de 

premiação, UM dos integrantes deverá ser escohido (pelo grupo) para realizar a mobilidade. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS INSCRIÇÕES 

 

Art. 7º - Os interessados deverão realizar sua inscrição por meio do portal ARI, no prazo de 06 de abril a 01 de junho de 

2015; 

 

Art. 8º - A inscrição consiste no envio de um formulário online e o “upload” da ficha de detalhamento da ideia (ANEXO 

I), ambos devidamente preenchidos pelos participantes (formulários preenchidos de forma incompleta não serão 

aceitos).  

 

Art. 9º - Caso o tamanho do arquivo (ficha de detalhamento) não permita o “upload” e/ou haja um erro no momento de 

envio, o candidato deverá preencher o formulário online e enviar a ficha de inscrição para  ufpr.concurso@gmail.com, 

com o assunto “Inscrição: Titulo da Ideia” no titulo do email; 

 

Art. 10º - Após o envio do formulário online, uma tela de confirmação aparecerá, esta será a comprovação do envio da 

inscrição; 

  

CLÁUSULA TERCEIRA: DA CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Art. 11º - Ao se inscreverem, os participantes concordam com a gravação em áudio e vídeo da sua apresentação/ideia e 

eventual divulgação desse material; 

 

Art. 12º - Os candidatos devem entender que a apresentação/ideia será de acesso público; 

 

Art. 13º - Os participantes e vencedores do “Concurso de Ideias” concordam expressamente, pelo ato da inscrição, em 

ceder à Universidade Federal do Paraná, sem qualquer ônus, todos os direitos de divulgação , publicação e reprodução 

sobre a referida proposta;  
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Art. 14º - Devido à natureza da competição, nem o júri, nem a equipe organizadora, nem o público será convidado a 

assinar qualquer declaração de não-divulgação; 

 

Art. 15º - Se a ideia está em desenvolvimento em parceria com uma instituição/empresa externa sob leis de contrato, o 

candidato deverá discutir os termos contratuais relacionados à confidencialidade e à propriedade intelectual com o seu 

supervisor antes de se inscrever neste concurso; 

 

Art. 16º - Todas as apresentações orais serão abertas ao público e podem ser, eventualmente, disponibilizadas na 

internet ou em meios de comunicação; 

 

Art. 17º - Os candidatos devem estar disponíveis para  as apresentações orais. Não serão aceitas apresentações por 

vídeo-conferência ou equivalente; 

 

Art. 18º - A não apresentação oral da ideia implicará em desclassificação do concurso; 

 

Art. 19º - A presença de todos os integrantes inscritos nas apresentações orais é obrigatória, entretanto, caso o grupo 

queira, poderá selecionar os integrantes ou o integrante que fará a apresentação; 

  

Art. 20º - Qualquer informação ou dado apresentado será considerado "público". 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA ESTRUTURA DA COMPETIÇÃO 

 

Art. 21º - O concurso será composto de duas fases: inscrições e apresentações; 

 

Art. 22º -  As ideias inscritas serão divididas em rodadas que serão realizadas em dias consecutivos; 

 

Art. 23º - O número de rodadas pode variar dependendo do número de inscrições; 

 

Art. 24º - O cronograma das apresentações será divulgado no Portal ARI e/ou enviado por email aos participantes; 

 

Art. 25º - É de responsabilidade do candidato acompanhar as notícias referentes ao Concurso no Portal ARI; 

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS REGRAS DAS APRESENTAÇÕES 

 

Art. 26º - Os participantes terão até 05 (cinco) minutos para apresentarem suas ideias. Depois desse tempo, será aberto 

espaço para eventuais perguntas do júri; 

 

Art. 27º - Como suporte para a apresentação da ideia, será permitida a utilização de uma única apresentação estática 

(estilo powerpoint) – sem transições, animações ou "movimento" de qualquer natureza. A apresentação em slides 

deverá permanecer visível desde o ínicío da apresentação até o final; 

 

Art. 28º - Ferramentas de áudio e vídeo complementares ou uso de outros aparelhos eletrônicos não será permitido; 
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Art. 29º - Não são permitidos adereços adicionais (por exemplo, figurinos, instrumentos musicais, equipamentos de 

laboratório); 

 

Art. 30º - As apresentações estão limitadas a 5 minutos no máximo sendo que em caso de extrapolamento desse 

tempo, o candidato será desclassificado. Um aviso será dado quando faltarem 30 segundos para finalizar o tempo limite 

de 05 (cinco) minutos; 

  

Art. 31º - As apresentações deverão ser realizadas em prosa padrão (ou seja, sem poemas, raps ou músicas); 

 

Art. 32º - A apresentação oral deve ser realizada em Iíngua inglesa ou francesa; 

 

Art. 33º - A apresentação terá início quando o candidato se dirigir ao júri; 

 

Art. 34º - O código de vestimenta é casual business; 

 

 

CLÁUSULA SEXTA: DOS CRITÉRIOS DA COMPETIÇÃO 

 

Art. 35º - O júri será formado por um(a) representante de(a): 

 

 Assessoria de Relações Internacionais; 

 Centro de Inovação UFPR; 

 Docente UFPR; 

 Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação; 

 Université Technologie de Compiègne (UTC). 

 

Art. 36º - Cada apresentação será avaliada de acordo com os critérios listados abaixo. Cada critério tem igual valor: 

 

 Aplicabilidade; 

 Criatividade da Apresentação; 

 Impacto social da Ideia. 

 Ineditismo; 

 Originalidade e caráter inovador da ideia; 

 Potencial de desenvolvimento da ideia durante a estadia na UTC (prazo); 

 Sustentabilidade; 

 Transversalidade da ideia; 

 Viabilidade econômica. 

 

Pontos específicos: 

 

1. A IDEIA 

 Houve clareza na apresentação da ideia? 

 A ideia se enquadra corretamente no âmbito de inovação escolhido? 
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 O apresentador soube claramente delinear o potencial inovador e original da idéia? 

 Qual o potencial de aplicabilidade da ideia? 

 Houve alguma preocupação em relação à viabilidade econômica no desenvolvimento da ideia? 

 

2. A APRESENTAÇÃO 

 A linguagem utilizada na apresentação da ideia foi apropriada? 

 Houve criatividade na apresentação da ideia? 

 O limite de tempo (cinco minutos) foi respeitado e bem utilizado no intuito de esclarecer e explicar a idéia e seu 

potencial? (quantidade certa de tempo em cada elemento de sua apresentação) 

 Houve clareza, legibilidade e objetividade na apresentação de slide e oral? 

 A apresentação seguiu uma sequência lógica? 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA PREMIAÇÃO 

 

Art. 37º - Duas das melhores propostas serão premiadas com uma mobilidade de 2 semestres na Université de 

Technologie de Compiègne (UTC) e uma bolsa auxílio para cobrir custos de manutenção, bilhetes de viagem e seguro de 

saúde (R$ 20.000 no total para os dois semestres) e também a oportunidade única de receber apoio financeiro para 

desenvolver a ideia vencedora na Université de Technologie de Compiègne (UTC) - Centro de Inovação. 

 

Art. 38º - Em caso de premiação de grupo, os integrantes deverão selecionar UM dos integrantes para realizar a mobilidade 

acadêmica; 

 

Parágrafo Único. No momento do envio da documentação para a mobilidade, o candidato deverá apresentar 

proficiência B1 em francês/inglês. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 39º Os casos omi sso s  não previstos neste Edital serão  encaminhados pela  Assessoria de Relações 

Internacionais para deliberação conjunta com a instituição parceira Université Technologie de Compiègne; 

  

Art. 40º - Para o esclarecimento de qualquer dúvida referente ao Concurso de Ideias deverá entrar em contato com a 

Assessoria de Relação Internacionais da Universidade Federal do Paraná (ufpr.concurso@gmail.com); 

 

Art. 41º - Se razões ponderosas o justificarem, a comissão poderá, a qualquer momento, sem aviso prévio, introduzir 

alterações ao presente Regulamento. 

 

 
Curitiba, 06 de abril de 2015. 

Assessoria de Relações Internacionais 

Universidade Federal do Paraná 
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ANEXO I 

FICHA DE DETALHAMENTO DA IDEIA Nº ________ 

 
TÍTULO: __________________________________________________________________________________________  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO CONTEMPLADA: _____________________________________________________________ 
(exemplo: engenharia de software, mecânica, sustentabilidade....) 

 
INOVAÇÃO: 

 Funcional. 

 Organizacional. 

 

 Pedagógica. 

 Social. 

 Tecnológica  

BREVE DESCRIÇÃO DA IDEIA (máximo 10 linhas): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#INTEGRANTE 1: 

NOME:____________________________________________________________________________________________ 

EMAIL:____________________________________________________________________________________________ 

ASSINATURA:_______________________________________________________________________________________ 

 

#INTEGRANTE 2: 

NOME:________________________________________________________________ ____________________________ 

EMAIL:____________________________________________________________________________________________ 

ASSINATURA:_______________________________________________________________________________________ 

 

#INTEGRANTE 3: 

NOME:_______________________________________________________________ _____________________________ 

EMAIL:____________________________________________________________________________________________ 

ASSINATURA:_______________________________________________________________________________________  

 

 

“ao assinar esse documento, concordo (amos) com os termos do EDITAL nº 03 de 06 de abril 2015 e autorizo (amos) a 
divulgação ideia aqui descritos”. 
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