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INOVA Firjan SENAI 2021 
 
 

1. Disposições gerais  

1.1 O INOVA SENAI é uma iniciativa dos Departamentos Regionais (DRs) do SENAI e do 

Departamento Nacional (DN) que tem como objetivo promover o empreendedorismo, a 

criatividade e a cultura de inovação por meio do desenvolvimento de negócios inovadores 

desde a concepção, planejamento, execução até a apresentação e negociação com 

possíveis investidores. Em nosso Departamento Regional ele recebe o nome de INOVA 

Firjan SENAI. 

1.2 O projeto está alinhado à Metodologia SENAI de Educação Profissional, que tem por 

objetivo proporcionar um aprendizado técnico de qualidade para os alunos, através da 

iniciativa, autonomia, responsabilidade, capacidade de decisão, e das relações 

interpessoais. 

1.3 O projeto faz parte da Saga SENAI de Inovação criada pelo Departamento Nacional, que 

tem o objetivo geral desenvolver a cultura de inovação e empreendedorismo de base 

tecnológica no Brasil. A Saga SENAI de Inovação compreende as seguintes iniciativas: 

Grand Prix de Inovação, Desafio SENAI de Projetos Integradores e INOVA. 

1.4 O projeto é destinado alunos em fase de conclusão ou concluintes (até 1 ano) que tenham 

desenvolvido projeto ao longo do curso, podendo ser: 

• Projeto Integrador; 

• Projeto Fab Lab; 

• Ideias desenvolvidas no Grand Prix. 

1.5 O projeto será realizado no formato online entre os meses de junho a dezembro, porém 

os alunos poderão fazer uso da estrutura das Unidades Firjan SENAI caso seja 

necessário, respeitando as regras (sanitárias e internas) e legislações vigentes; 

1.6 A dinâmica do INOVA Firjan SENAI é a seguinte: alunos que se interessem por submeter 

seus projetos indicam interesse para a Unidade. A Unidade seleciona os 4 melhores 

projetos para representá-la. Depois disso, acontecerá uma avaliação Regional onde sairão 

os 4 melhores projetos que representarão a Regional, totalizando até 16 projetos. Será 

realizada uma mostra INOVA para selecionar até 8 melhores projetos para irem para o 

processo de aceleração. Durante 4 meses, as equipes dos projetos selecionados serão 

mentoradas por especialistas que auxiliarão a lapidar seus projetos para que estes 

possam estar aderentes ao mercado. 

 

2. Inscrições 

2.1 Uma vez submetida a participação no INOVA Firjan SENAI, a equipe concorda com todos 

os termos deste edital; 

2.2 As inscrições serão feitas: 

2.2.1 Na etapa escolar: pelos alunos através de formulário e controle próprio gerado por 

cada Unidade Operacional; 

2.2.2 Na etapa regional: pelos alunos, exclusivamente na plataforma da Saga SENAI de 

Inovação. 

2.3 Os projetos deverão ser inscritos por equipes compostas por no mínimo 2 e no máximo 

5 alunos e os instrutores serão orientadores das equipes. Cada equipe poderá ter até 2 

orientadores; 

2.4 Alunos em fase de conclusão ou concluintes (até 1 ano) que tenham desenvolvido projeto 

ao longo do curso, podendo ser: 

• Projeto Integrador; 

• Projeto Fab Lab 

• Ideias desenvolvidas no Grand Prix. 



 
 

 

 

4 

2.5 É desejável que as equipes sejam multigêneros, ou seja, compostos por homens, 

mulheres e outras identidades de gênero. 

2.6 As equipes precisarão informar, no ato da inscrição, o nome de um ou dois 

instrutores(es) orientador (es) para auxiliá-los no processo de desenvolvimento do 

projeto. É preciso que o instrutor tenha conhecimento prévio de que ele auxiliará o grupo. 

Para isso, é necessário que a equipe acorde previamente com o instrutor sua participação. 

2.7 Cada equipe poderá submeter apenas 1 projeto; 

2.8 Cada aluno só poderá compor uma equipe; 

2.9 O projeto submetido deverá ter potencial para gerar novos produtos, processos ou 

serviços inovadores, de base tecnológica; 

2.10 Aqueles que não preencherem adequadamente os requisitos no formulário de inscrição 

serão automaticamente desclassificados. 

2.11 Em caso de desistência, a coordenação deverá ser comunicada. Caso a comunicação não 

ocorra, a equipe será desclassificada assim que a coordenação detectar a inconsistência 

no grupo. 

2.12 O período do INOVA Firjan SENAI será de 30 de junho de 2021 a maio de 2022 conforme 

cronograma disponível no item 3. 

 
3. Cronograma 

3.1 O projeto seguirá o cronograma abaixo: 

Ações Datas Envolvidos 

Divulgação do edital do INOVA 
Firjan SENAI 

30 de junho GEP 

Cadastro dos projetos junto às 
Unidades Operacionais 

30 de junho a 13 de 
agosto 

Alunos 

Avaliação dos projetos pelas 
Unidades Operacionais 

16 a 20 de agosto Unidades 

Cadastro na plataforma dos 
projetos selecionados pelas 

Unidades 
23 e 24 de agosto Alunos 

Avaliação dos projetos por 
Regional 

1 a 3 de setembro Regional 

Indicação, por e-mail para a 
GEP, dos projetos selecionados 
pelos Regionais para a Mostra 

INOVA 

8 e 9 de setembro Regional e GEP 

Aprimoramento dos projetos 
indicados pelas Regionais 

10 de setembro até 2 de 
dezembro 

Unidades e 
equipes de alunos 

Mostra INOVA 
(previsão) 3 de 

Dezembro 
GEP 

Período de aceleração 1º semestre de 2022 
Consultoria 
Contratada  

Demoday 1º semestre de 2022 GEP 
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4. Etapas do INOVA Firjan SENAI 

4.1 Etapa Escolar: Momento em que os grupos de 2 até 5 alunos submetem seus projetos 

em suas Unidades. Serão aceitos até 20 projetos para serem avaliados pela banca escolar 

e serão escolhidos os 4 melhores para representar a Unidade na etapa Regional. Caberá 

a Unidade Firjan SENAI conduzir o processo de recebimento desses até 20 projetos 

através de formulário online com os seguintes campos: Nome dos alunos, nome do 

instrutor orientador, título do projeto, arquivo do relatório, arquivo do canvas, imagem do 

protótipo e link do pitch.  

Nesta etapa a Unidade fará o controle dos 20 projetos recebidos e orientará os alunos 

líderes das 4 equipes a postarem os projetos selecionados na plataforma da Saga. 

Após o término da etapa escolar, a Unidade deverá enviar para a GEP o relatório gerado 

com as informações das inscrições feitas através do Forms. 

A Unidade deverá permanecer com estes registros por até, no mínimo, 2 anos. 

4.2 Etapa Regional: Momento em que serão avaliados os 4 projetos representantes de cada 

Unidade das 4 Regionais da Firjan SENAI, totalizando até 16 projetos. As Regionais são 

divididas da seguinte forma: 

• Regional 1 – Até 28 projetos avaliados: Angra dos Reis, Barra Mansa, Barra do 

Piraí, Resende, Três Rios, Valença e Volta Redonda 

• Regional 2 – Até 24 projetos avaliados: Duque de Caxias, Itaguaí, Jacarepaguá, 

Nova Iguaçu, Petrópolis e Santa Cruz. 

• Regional 3 – Até 24 projetos avaliados: Campos, Itaperuna, Macaé, Nova 

Friburgo, Nova Friburgo (Espaço da Moda), Pádua. 

• Regional 4 – Até 28 projetos avaliados: Benfica, Maracanã, Niterói, São Gonçalo, 

Tijuca, Vila Isabel, Vicente de Carvalho. 

Serão selecionados um total de até 16 projetos que seguirão para a Mostra INOVA. Depois 

de selecionados, os projetos terão um período de aprimoramento de seus protótipos. 

Neste período os alunos poderão utilizar as dependências da Firjan SENAI, sempre 

acordado previamente e supervisionados por um técnico de educação e/ou instrutor. Os 

grupos contarão também com um aporte financeiro no valor de até R$1.000 (mil reais) 

para auxiliá-los no aprimoramento de seus protótipos. A equipe deverá disponibilizar no 

mínimo de 8 horas semanais, caso seja selecionado para a etapa de avaliação regional, 

onde deverá aprimorar o seu protótipo. Durante esta etapa, os alunos poderão contar com 

o apoio da Unidade Firjan SENAI e a infraestrutura dos espaços de criação como FabLab 

e a sala Pré-Acelera. Todo o suporte à equipe será feito em alinhamento com os técnicos 

de educação das Unidades Firjan SENAI. 

4.3 Mostra INOVA: Momento em que os até 16 projetos selecionados anteriormente serão 

expostos, e os até 8 melhores são selecionados para receberem uma consultoria e serem 

acelerados durante os 4 meses do primeiro semestre de 2022; 

4.4 Aceleração: Período em que as até 8 equipes selecionadas na Mostra INOVA serão 

mentoradas com uma consultoria especializada e poderão aperfeiçoar seus projetos com 

foco no mercado. A equipe deverá disponibilizar o mínimo de 8 horas semanais, caso seja 

selecionada para a etapa de aceleração. Nesta etapa é imprescindível o comprometimento 

e a realização das entregas que terão de ser feitas quando do processo de aceleração. 

Durante esta etapa, os alunos poderão contar com o apoio da Unidade Firjan SENAI e a 

infraestrutura dos espaços de criação como FabLab e a sala Pré-Acelera.  

As equipes selecionadas para a aceleração contarão com uma bolsa auxílio. A bolsa 

terá o valor planejado de R$250,00 para cada participante e durará o mesmo tempo do 

processo de aceleração. Para garantir a bolsa, as equipes deverão enviar um relatório 

mensal para a GEP, informando o andamento do processo de desenvolvimento de seus 

projetos. 
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4.5 Demoday: Dia em que os projetos que foram acelerados se apresentam para uma banca 

composta por representantes do ecossistema de inovação do Rio de Janeiro. 

5. Critérios de Avaliação 

5.1 Para cada etapa de avaliação descrita no item 3.1, será formada uma banca avaliadora 

com a seguinte proposta de composição: 

5.1.1 Etapa de avaliação escolar – 27 bancas escolares compostas cada uma por: 

Gerente Operacional, Coordenador de Educação Profissional, 3 empresários locais. 

As Unidades Operacionais ficarão responsáveis por formar suas bancas. 

5.1.2 Etapa de avaliação regional – 4 bancas regionais compostas cada uma por: 

Gerente Regional, Gerente Regional da Firjan, representante de Universidade, 2 

membros do ecossistema de inovação da Regional. As Regionais ficarão 

responsáveis por formar suas bancas. 

5.1.3 Etapa de avaliação da Mostra INOVA – uma  banca composta por: representante 

do DN, representante de Startup, representante da Inovação, representante casa 

Firjan e representante DR parceiro. A Gerência de Educação Profissional ficará 

responsável por formar suas bancas. 

5.1.4 Etapa de avaliação do Demoday – uma banca composta por representantes do 

ecossistema de inovação do Rio de Janeiro. A Gerência de Educação Profissional 

ficará responsável por formar suas bancas. 

5.2 É de responsabilidade da Banca Avaliadora: 

5.2.1 Garantir um período prévio de análise dos relatórios dos projetos, da imagem do 

protótipo e dos BM Canvas, antes de avaliarem o Pitch; 

5.2.2 Eleger um representante para consolidar os dados das avaliações; 

5.2.3 Realizar o processo de avaliação dos projetos e todas as suas entregas; 

5.2.4 Preencher as fichas avaliativas dos projetos; 

5.2.5 Garantir a isonomia e a integridade do processo avaliativo; 

5.2.6 Sistematizar e disponibilizar informações e dados da avaliação;  

5.2.7 Avaliar e ranquear os projetos submetidos; 

5.3 Os critérios de avaliação serão os seguintes: 

CRITÉRIO DE 
AVALIAÇÃO 

DESCRIÇÃO DO ITEM AVALIADO Pontuação 

Grau de 
novidade 

O produto ou serviço apresentado é inédito ou 

apresenta grande diferencial em  relação aos 

existentes no mercado. 

1 a 5  

Potencial de 
mercado 

O projeto de inovação foi elaborado considerando 

estudos e análises de informações quanto às 

condições competitivas e mercadológicas. 

1 a 5 

Apresenta claramente o público-alvo que a solução 

pretende atender. 
1 a 5 

Apresenta diferenciais frente a concorrentes diretos ou 

indiretos. 
1 a 5 

Viabilidade 

A solução apresentada é viável, considerando-se: 

custos, riscos, exequibilidade e as possibilidades de 

retorno financeiro. 

1 a 5 

Qualidade do 
protótipo 

Apresentação do protótipo de funcionamento da 

solução. 
1 a 5 

Apresentação 

A apresentação permite o pleno entendimento da 

solução proposta. 
1 a 5 

Domínio da equipe para responder aos 

questionamentos 
1 a 5 
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Exposição geral 
da       solução 

Descrição clara, direta e sucinta da solução proposta. 1 a 5 

Inovação e 
impacto 

Proporciona alto impacto de produtividade / 

atratividade e gera benefícios claros para clientes, 

usuários e sociedade. 

1 a 5 

Canvas 
Qualidade do Modelo de Negócio (CANVAS) 

apresentado. 
1 a 5 

 
5.4 A avaliação será feita por cada membro da banca de maneira individual. 

5.5 A banca dará as notas diante da avaliação do relatório do projeto, imagem do protótipo 

pitch e BM Canvas que serão disponibilizados pela Unidade Firjan SENAI ou terão acesso 

aos projetos postados previamente na plataforma de inovação; 

5.6 Os projetos que forem mais bem avaliados de maneira global serão selecionados de 

acordo com cada etapa (Unidade, Regional e GEP); 

5.7 Em caso de empate, a maior nota específica nos critérios será analisada para desempate, 

conforme a seguinte sequência: Potencial de mercado, Inovação e Impacto, Grau de 

Novidade, Viabilidade e Protótipo. 

 

6. Premiação 

6.1 O objetivo da premiação é incentivar a cultura do empreendedorismo e inovação com os 

alunos da Firjan SENAI; 

6.2 Possui caráter exclusivamente recreativo - cultural e gratuito - não estando sujeito de 

forma alguma a qualquer espécie de álea ou sorte, nos termos do artigo 3º, inciso II, da 

Lei, nº 5.768871, bem como artigo 30, decreto nº. 70.95172. 

6.3 A premiação será a aceleração de até 8 projetos selecionados na Mostra INOVA e a 

participação no Demoday, onde poderão apresentar seus projetos para representantes do 

ecossistema de inovação. 

 
7. Propriedade Intelectual 

7.1 Pelo simples ato de inscrição no INOVA Firjan SENAI 2021, nos termos deste 

Regulamento, os docentes, os alunos e equipes estarão automaticamente autorizando a 

Comissão Organizadora a utilizar, de modo gratuito, definitivo e irrevogável, a sua frase, 

seu nome, vídeo, imagem e som de voz em qualquer veículo de imprensa, mídia ou 

internet para divulgação do Projeto, pelo tempo que julgar conveniente; 

7.2 As autorizações descritas acima não implicam qualquer obrigação de divulgação ou de 

pagamento de qualquer compensação por parte da Firjan SENAI; 

7.3 Os instrutores, técnicos, consultores, alunos ou equipes, neste ato, assumem plena e 

exclusiva responsabilidade pelo trabalho que produzir, por sua titularidade e originalidade, 

eximindo a Firjan SENAI de qualquer responsabilidade relativamente a tais fatos, 

aspectos, direitos e/ou situações; 

7.4 A propriedade intelectual de todos os resultados advindos do projeto, respeitarão a norma 

de propriedade intelectual da Firjan SENAI. 

 

8. Aceleração 

8.1 Os projetos poderão ser acelerados através da contratação da consultoria, de acordo com 

a análise de viabilidade da Comissão Organizadora; 

8.2 O número de vagas para o programa será de até 8 projetos. A Firjan SENAI, se reserva o 

direito de não preencher todas as vagas, caso as propostas não atendam aos critérios de 

seleção estabelecidos. 
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9. Considerações Finais 

9.1 Não será permitida conduta desrespeitosa ou preconceituosa aos participantes e 

voluntários do evento, ou a quaisquer membros colaboradores, sob pena de 

desclassificação e expulsão; 

9.2 Ao se inscrever para participar do INOVA Firjan SENAI nos termos deste Regulamento, 

os participantes (instrutor e alunos) estarão automaticamente autorizando a comissão a 

utilizar, de modo gratuito, definitivo e irrevogável, a sua solução, seu nome, vídeo, imagem 

e som de voz em qualquer veículo de imprensa, mídia ou internet para divulgação. 

9.3 Eventuais dúvidas referentes a este regulamento podem ser esclarecidas pela comissão 

organizadora; 

9.4 Qualquer questão que não esteja prevista neste regulamento, deverá ser tratada pela 

comissão organizadora instituída e responsável pela organização e execução do projeto; 

9.5 A qualquer tempo, o presente regulamento poderá ser revogado ou anulado, no todo ou 

em parte, inclusive quanto aos recursos a ele alocados, por decisão unilateral da 

Comissão Organizadora do INOVA Firjan SENAI, por motivo de interesse público ou por 

exigência legal, sem que isso implique direitos à indenização ou reclamação de qualquer 

natureza; 

9.6 Os participantes deverão observar todas as regras e normas de segurança e saúde das 

instalações físicas do local onde serão expostos os projetos. A Comissão Organizadora 

não se responsabiliza por qualquer dano a objetos pessoais, proveniente de roubo ou 

avaria; 

9.7 Quando o trabalho contar com a parceria de uma empresa, a equipe deve requerer 

autorização por escrito para a apresentação do trabalho na exposição ou sempre que for 

solicitado pela Comissão; 

9.8 O resultado do prêmio não será suscetível de recurso ou impugnação. 
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