EDITAL PROGRAD N.º 027 /2016

DIVULGAÇÃO DO REGULAMENTO E DO PROCESSO PARA SELEÇÃO
INTERNA DAS EQUIPES REPRESENTANTES DA UEPG NO DESAFIO
ALLTECH.
O Pró-Reitor de Graduação da Universidade
Estadual de Ponta Grossa – UEPG, Professor
Miguel Archanjo de Freitas Júnior, no uso de
suas atribuições, torna público os critérios de
inscrição e seleção de Equipes para o Desafio
Alltech de Empreendedorismo e Inovação,
“Alltech Innovation Competition”.
I - DA SELEÇÃO DAS EQUIPES REPRESENTANTES DA UEPG
Art.1 . Serão selecionadas 3 (três) Equipes para representar a UEPG no
DESAFIO ALLTECH, sendo aceita a inscrição de todos os interessados que a
fizerem dentro do prazo estabelecido e conforme as demais normas deste
Edital.
Parágrafo único: Estão aptos à inscrição, apenas os acadêmicos
regularmente matriculados no ano letivo de 2016 nos cursos de graduação
ofertados pela UEPG, obedecendo-se as demais normas do Edital.
II – DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO INTERNA
Art. 2 . As inscrições serão realizadas, mediante requerimento junto ao
Protocolo Geral da UEPG – Campus Uvaranas, das 8h00min as 12h00min e
das 13h30min às 17h30min, no período de 16 a 18 de maio de 2016,
observando-se os critérios estabelecidos no Regulamento do Alltech
Innovation Competition: Edição Brasil, e conforme instruções a seguir:
1. As inscrições serão realizadas por Equipe, sendo cada Equipe composta
por 04 (quatro) alunos (as);
2. Cada Equipe deverá ser composta por, no mínimo, 01 (um) a, no
máximo, 02 (dois) alunos (as) matriculados (as) nos cursos de
Agronomia ou Zootecnia, sendo os demais componentes,
obrigatoriamente, alunos (as) de outros cursos dos diversos Setores do
Conhecimento;
3. Cada Equipe deverá indicar um professor orientador;

4. Na inscrição para a seleção interna não será exigido anexar
documentação, apenas o preenchimento do requerimento junto ao
Protocolo Geral.
5. As equipes selecionadas, como representantes da UEPG, se
comprometem a cumprir todas as exigências e etapas do Regulamento
do “Alltech Innovation Competition”, conforme divulgado no site oficial do
evento.

III – DO PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNO
Art. 3 . As equipes inscritas no Processo de Seleção da UEPG deverão
acessar o site:
http://education.alltech.com/alltech-innovation-competition-brazil
1. Na página acessada escolherão 01 (um) entre os 5 Desafios
apresentados e deverão propor alternativas para a solução do problema.
2. A proposta inicial, será apresentada pela Equipe através de slides(ppt)
para comissão julgadora interna composta por professores designados
pela PROGRAD, em atividade a ser realizada no dia 20 de maio de
2016, em local e horário a ser divulgado.
3. Cada equipe terá 10 (dez) minutos para apresentação, sendo a
observância a essa duração, um dos critérios de avaliação.
IV – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Art. 4 . Os critérios de avaliação adotados pela comissão julgadora da UEPG
serão:
1. Adequação ao desafio escolhido pela Equipe (possibilidade de aplicar o
projeto na indústria);
2. Inovação (novidade, criatividade, novas tecnologias, melhorias);
3. Viabilidade econômica (oportunidade de obter ganhos, vantagens, valor
agregado);
4. Viabilidade técnica (tecnologia existente para realizar o projeto na
indústria);
5. Qualidade da apresentação (oratória, narrativa, clareza, persuasão,
design e tempo de apresentação);

V – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO
Art. 5 .A divulgação das 3 (três) Equipes selecionadas para representar a
UEPG na Alltech Innovation Competition, ocorrerá até o dia 23 de maio de
2016, através de Edital da PROGRAD, na página da UEPG.

V - DA FASE FINAL DO EVENTO E DA PREMIAÇÃO
Art. 6 . As equipes selecionadas, representantes da Instituição, apresentarão
seus projetos durante um evento acadêmico a uma comissão julgadora, que
escolherá a equipe vencedora (conforme regulamento disponível na página do
evento).
Art. 7 . Os integrantes da equipe vencedora receberão como premiação 01
(um) Pacote de viagem para o Simpósio de Ideias Alltech 2017, em
Lexington, Kentucky (Estados Unidos), previsto para maio de 2017.
DIVULGUE-SE, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE.
Ponta Grossa, 13 de maio de 2016.
ASSINADO NO ORIGINAL
MIGUEL ARCHANJO DE FREITAS JÚNIOR
Pro Reitor de Graduação

