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EDITAL Nº 31, DE 17 DE MAIO DE 2016.

O PRÓ-REITOR DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO  da 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, 
torna público  o presente  Edital  para abertura  das  inscrições,  visando à participação, 
seleção e premiação de grupos de alunos de graduação e professores na Terceira Feira 
de Soluções Inovadoras da UFMS do projeto aprovado em EDITAL DE CHAMADA 
PÚBLICA SEBRAE – UCE Nº001/2013 Educação Empreendedora nas Instituições de 
Ensino Superior. – “Educação Empreendedora na UFMS”.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1.1 Este Edital estabelece as regras para participação, seleção e premiação de estudantes 
de graduação e docentes da UFMS inscritos na Terceira Feira de Soluções Inovadoras 
da UFMS.
1.2 A Terceira Feira de Soluções Inovadoras da UFMS é uma competição de projetos, 
de caráter  educacional,  promovida  pela  equipe e  coordenação do projeto “Educação 
Empreendedora  na  UFMS”  e  apoiada  pelo  Chefe  da  Divisão  de  Apoio  ao 
Empreendedorismo  (DIAE),  vinculado  à  Coordenadoria  de  Relacionamento 
Universidade/Empresa  (CRE/PROPP),  em  consonância  com  a  visão  e  missão 
institucional, aqui nomeados de Comissão Organizadora.
1.3 A Terceira Feira de Soluções Inovadoras da UFMS tem como propósito a promoção 
de atividades de fomento à cultura empreendedora por meio da orientação, capacitação 
e  do  apoio  a  novas  ideias  e  iniciativas  inovadoras,  mobilizando  acadêmicos  de 
graduação e docentes da Instituição. São objetivos:

a)  Promover um ambiente de aprendizagem para o desenvolvimento de competências 
empreendedoras nos estudantes universitários, a fim de contribuir com o fomento do 
empreendedorismo no meio acadêmico; 
b) Favorecer  o  desenvolvimento  de  habilidades  corporativas  nos  acadêmicos  de 
graduação; 
c) Estimular atitudes empreendedoras e preparar jovens universitários para os desafios 
do mercado;
d) Conceder prêmios de mérito em empreendedorismo inovador aos alunos da UFMS 
que se destacarem na feira.
e) Reconhecer docentes que incentivam atividades empreendedoras e inovadoras com os 
alunos de graduação da UFMS.

1.4 A Terceira Feira de Soluções Inovadoras da UFMS acontecerá no câmpus de Campo 
Grande, no entanto, objetiva-se a participação de todos os campis da UFMS.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 Poderão participar da presente chamada:
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a) Acadêmicos  regularmente  matriculados  em  qualquer  curso  de  graduação 
presencial ou a distância da UFMS;

b) Docentes  vinculados  ao  quadro  permanente  ou  substituto  contratado  pela 
UFMS.

2.1.1 O professor não pode estar licenciado/afastado da Instituição ou em capacitação, 
durante o período de 16/05/2016 a 30/09/2016.
 
2.2 As  equipes  deverão  ser  constituídas  de  2  (dois)  até  6  (seis)  integrantes,  sendo 
exatamente 1 (um) professor e no máximo 5 (cinco) alunos de graduação.

2.2.1 Professores e alunos poderão participar de mais de uma equipe, se assim for de 
interesse.

2.2.2 A equipes que concluírem a FASE III e/ou FASE IV e participarem das atividades 
da  Terceira  Feira  de  Soluções  Inovadoras  da  UFMS,  receberão  certificado  de 
participação de acordo com as horas de participação no evento, considerados a partir da 
FASE II e programação do evento, incluindo fases de avaliação e palestras.

2.3 Na  modalidade  “Empresa  Júnior”  poderão  participar  equipes  compostas  por 
empresas juniores constituídas segundo a Resolução nº 6/2012(COUN) ou por empresas 
juniores ainda em fase de constituição.

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 As  inscrições  deverão  ser  feitas  no  Portal  Inovação  www.inovacao.ufms.br no 
período de 18 de maio a 21 de junho de 2016, nas modalidades “Projeto Inovador” e 
“Empresa Júnior”:

3.2 Para inscrição na modalidade “Projeto Inovador” será necessário:
a)  Relatório relatando proposta da ideia de negócio, produto ou serviço com no 

máximo cinco páginas (fonte Times New Roman, corpo 12, entre linhas 1,5), 
contendo os itens enumerados no modelo disponível no ANEXO A deste Edital, 
em arquivo no formato PDF;

b) Link  do  vídeo  relatando  proposta  da  ideia  de  negócio  (PITCH*),  com  no 
máximo cinco minutos, obrigatoriamente seguindo as orientações do ANEXO B 
do presente edital;

c) Comprovante de matrícula, de cada participante discente, no semestre 1/2016 em 
arquivo no formato PDF;

d) Preenchimento online da ficha de inscrição da equipe contendo dados de todos 
os participantes, incluindo do professor, modelo disponível no ANEXO C deste 
edital.

3.2.1 * PITCH – entende-se como uma apresentação sucinta de uma ideia,  negócio, 
produto  e/ou  serviço  com  o  objetivo  de  esclarecimento,  convencimento  e  da  sua 
viabilidade de aplicação no mercado.
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3.3 Para inscrição das equipes na modalidade “Empresa Júnior” será necessário:
a) Comprovante de envio (protocolo SIGProj) do projeto de extensão cadastrado da 

Empresa Júnior;
b) Relatório  relatando  proposta  da  ideia  de  negócio,  produto  ou  serviço  com  no 

máximo  cinco  páginas  (fonte  Times  New  Roman,  corpo  12,  entre  linhas  1,5), 
contendo os itens enumerados no modelo disponível no ANEXO A deste Edital, em 
arquivo no formato PDF;

c) Link do vídeo relatando proposta da ideia de negócio (PITCH*), com no máximo 
cinco minutos, obrigatoriamente seguindo as orientações do ANEXO B do presente 
edital;

d) Comprovante de matrícula, de cada participante discente, no semestre 1/2016 em 
arquivo no formato PDF;

e) Preenchimento online da ficha de inscrição da equipe contendo dados de todos os 
participantes, incluindo do professor, modelo disponível no ANEXO C deste edital.

3.4 Os documentos não serão recebidos diretamente na DIAE/CRE/PROPP.
3.5 Não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido neste edital.
3.6 Toda a documentação e as informações prestadas serão de inteira responsabilidade 

dos inscritos na equipe, sendo excluído do processo seletivo aquele que não fornecer 
documentação  de  forma  completa,  correta  e  legível  e/ou  que  fornecer  dados 
comprovadamente  inverídicos.  As  propostas  encaminhadas  fora  do  prazo  fixado 
neste  Edital  ou  que  não  atenderem  às  exigências  nele  contidas  serão 
desconsideradas.

3.7 Não serão aceitas inscrições de membros da Comissão Organizadora e da Comissão 
Avaliadora.

4. OBRIGAÇÃO DAS EQUIPES

4.1 São obrigações das equipes:
a) Responsabilizar-se  pela  conferência  de  toda  a  documentação  exigida  neste 

Edital;
b) Estar pontualmente no horário marcado para a(s) apresentação (ões) de seu(s) 

respectivo(s) trabalho(s);
c) Cabe  ao  professor  acompanhar  o(s)  aluno(s)  nas  exposições  da  proposta  da 

equipe, durante a Terceira Feira de Soluções Inovadoras da UFMS;
d) Durante a feira será cedido a cada equipe um espaço de 2,5m² para exposição 

das propostas. 
e) É de responsabilidade das equipes os objetos que se fizerem necessários para 

exposição  de  sua  proposta  como:  mesas,  equipamentos  de  mídia,  protótipos, 
banners, porta banner, materiais de comunicação, uniformes, entre outros, assim 
como o deslocamento destes;

f) É  de  responsabilidade  das  equipes  o  deslocamento  até  o  local  do  evento,  a 
montagem dos materiais e a sua retirada impreterivelmente após a exposição.
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g) Envio do material de apresentação para a FASE IV em arquivo PDF até o dia 
20/07/2016 para o e-mail empreendedorismo.propp@ufms.br.

4.1.1 O não cumprimento das obrigações das equipes acarretará na desclassificação das 
mesmas, mediante deliberação da comissão organizadora.

5. DO PROCESSO SELETIVO E CALENDÁRIO

5.1 Todas as inscrições realizadas atendendo os itens 3.2 e 3.3 do presente edital serão 
analisadas de acordo com as seguintes Fases:

5.1.1Fase I (ELIMINATÓRIA): 
Atividade Responsável
Recebimento  das  propostas  por  e-mail  e 
verificação da documentação exigida de acordo 
com os itens 3.2 e 3.3 deste Edital.

Comissão Organizadora

Análise das propostas inscritas. Comissão Avaliadora
Divulgação  dos  resultados  da  FASE  I  de 
seleção, no site Portal Inovação UFMS.

Comissão Organizadora

5.1.1.1 A Comissão avaliadora será composta por avaliadores externos e internos da 
UFMS nomeada pelo Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação.
5.1.1.2 Serão selecionadas  até  20 equipes  na modalidade  “Projeto  Inovador” para  a 
FASE II, de acordo com os critérios estabelecidos no item 6.1.1 do presente edital.
5.1.1.3 Serão selecionadas até 10 equipes na modalidade “Empresa Júnior” para a FASE 
II, de acordo com os critérios estabelecidos no item 6.1.2 do presente edital.

5.1.3 Fase II (ELIMINATÓRIA): 
a) Capacitação em Modelo de Negócios (CANVAS) com carga horária de 2 horas 

em plataforma online  disponível  no Portal  Inovação da  UFMS por  todos  os 
alunos integrantes das equipes selecionadas para a FASE II;

b) Workshop com o tema “Como constituir  uma EJ”,  com carga horária  de 1,5 
horas, somente para as equipes inscritas na modalidade “Empresa Júnior”;

c) Reunião  de  preparação  e  capacitação  com carga  horária  de  2,5  horas,  tema 
“Como se comunicar com o público”;

d) Conferência das equipes concluintes da capacitação;
e) Divulgação  dos  resultados  da  FASE  II  de  seleção,  no  site  Portal  Inovação 

UFMS. 
5.1.3.1  Para  as  equipes  dos  campi  do  interior  a  (s)  reunião  (ões)  de  preparação  e 
capacitação acontecerá por videoconferência via Moodle.

5.1.4 Fase III (CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA): 
a) Exposição  das  propostas  para  o  público  e  para  a  Comissão  Avaliadora  na 

Terceira Feira de Soluções Inovadoras da UFMS;
b) Avaliação do público;
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c) Avaliação pela Comissão Avaliadora;
d) Soma de pontos das equipes.

5.1.4.1 Serão selecionadas 5 equipes na modalidade “Projeto Inovador” para a FASE 
IV, de acordo com os critérios estabelecidos no item 6.3 do presente edital.
5.1.4.2 Serão selecionadas 3 equipes na modalidade “Empresa Júnior” para a FASE IV, 
de acordo com os critérios estabelecidos no item 6.3 do presente edital.

5.1.5 Fase IV (CLASSIFICATÓRIA): 
a) Divulgação dos resultados e das equipes classificadas para a FASE IV;
b) Apresentação do modelo  de negócio das propostas  pelas equipes  na  Terceira 

Feira de Soluções Inovadoras da UFMS;
c) A análise das propostas pela Comissão Avaliadora durante as apresentações;
d) Avaliação do público;
e) Soma de pontos das equipes;
f) Divulgação dos resultados e da equipe vencedora ao final do evento.

5.2 As  atividades  da  Terceira  Feira  de  Soluções  Inovadoras  da  UFMS seguirão  o 
seguinte calendário:

Atividades Período
1 Divulgação do edital que regulamenta a Feira De 18/05/2016 a 21/06/2016
2 Inscrições de equipes De 18/05/2016 a 21/06/2016
3 Conferência  da documentação  das  propostas  pela 

Comissão Organizadora
De 22/06/2016 a 23/06/2016

4 Divulgação das inscrições deferidas, no site Portal 
Inovação UFMS

24/06/2016

5 Prazo de pedidos de reconsideração, por e-mail Até às 17h de 27/06/2016
6 Resultado  final  das  inscrições  deferidas,  no  site 

Portal Inovação UFMS
29/06/2016

7 Análise  das  propostas  pela  Comissão  Avaliadora 
do evento De 30/06/2016 a 07/07/2016

8
Divulgação dos resultados da FASE I de seleção, 
no site Portal Inovação UFMS 08/07/2016

9 Capacitação em Modelo de Negócios (CANVAS) 
das equipes selecionadas para a (FASE II). De 09/07/2016 a 14/07/2016

1
0

Workshop com o tema “Como constituir uma EJ” 12/07/2016

1
1

Reunião de preparação e capacitação 14/07/2016

1
2

Conferência das equipes concluintes da capacitação 
(FASE II). 15/07/2016

1
3

Divulgação dos resultados da FASE II de seleção, 
no site Portal Inovação UFMS. 15/07/2016

1
4

Exposição  na  Terceira  Feira  de  Soluções 
Inovadoras da UFMS (FASE III). 20/07/2016

1 Somatório de pontos das propostas de cada equipe 
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5 (pontuadas  pela  Comissão  Avaliadora  e  pelo 
público durante o evento).

20/07/2016

1
6

Divulgação  dos  resultados  e  das  equipes 
classificadas para a FASE IV

21/07/2016

1
7

Apresentação  do modelo  de  negócio  (CANVAS) 
(FASE IV).

21/07/2016

1
8

Divulgação dos resultados e premiação da equipe 
vencedora durante o evento

21/07/2016

1
9

Emissão de certificados para os participantes  das 
equipes que concluírem a FASE III e/ou a FASE 
IV

Até 30/09/2016

2
0

Visita técnica da equipe ganhadora Setembro de 2016

6. DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

6.1 Os critérios de avaliação utilizados na FASE I para as equipes modalidade “projeto 
Inovador” e  modalidade  “Empresa  júnior” serão aplicados nas informações  contidas 
tanto no relatório escrito como no PITCH apresentado em vídeo, nos quais serão:

I. Coerência relatório e vídeo (15% da nota - Até 1,5 pontos);
II. Proposta  da  equipe  (85%  da  nota  FASE  I),  sendo  utilizados  os  seguintes 

critérios:
a) Clareza da proposta (Até 1,5 pontos);

b) O impacto do projeto na sociedade resolvendo algum problema ou gerando 
alguma oportunidade (Até 3 pontos);

c) Grau de inovação da proposta (Até 2 pontos);

d) Viabilidade e aplicabilidade do projeto definidos (Até 2 pontos). 

6.2 Na FASE II,  somente  as  equipes  em que todos os  integrantes  concluírem a  (s) 
capacitação (ões) do modelo de negócios poderão expor sua proposta na Terceira Feira 
de Soluções Inovadoras da UFMS (FASE III).

6.3 Os critérios de avaliação das equipes selecionadas para a FASE III serão:

I. Classificação do público (50% da nota);
II. Avaliação da Comissão Avaliadora (50% da nota).

6.3.1 A classificação do público acontecerá por investimento fictício realizado pelos 
visitantes  às propostas das equipes.  Na entrada da feira  os visitantes  receberão uma 
quantidade  de dinheiro  fictício,  de igual  valor  para todos os visitantes,  para que os 
mesmos possam investir o valor que julgar mais apropriado em cada equipe. 

6.3.2 A  critério  de  classificação  a  equipe  que  receber  o  maior  número  de  cédulas 
receberá  nota  10  (dez)  no  critério  “classificação  do  público”.  O  maior  número  de 
cédulas recebido por uma equipe será utilizado como critério para montar uma regra de 
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três simples e assim escalonar as notas das demais equipes, respeitando as respectivas 
quantidades de cédulas recebidas (50% da nota FASE III).
Exemplo: Se a equipe “B” receber a maior quantidade de cédulas no total de 220, e a 
equipe “A” receber  210 cédulas,  então a  equipe “B” por ter  a maior  quantidade  de 
cédulas receberá nota 10 (dez). Qual será a nota da equipe “A”?
Seja x a nota da equipe A:
220 cédulas --- Nota 10
210 cédulas --- x
O que nos dá uma nota de x = 9,5 para a equipe “A”.

6.3.3 Os critérios de avaliação da Comissão Avaliadora serão:

a) Clareza da proposta (Até 1,5 pontos);

b) Ações de promoção, divulgação e comercialização (Até 3 pontos); 

c) Material de apoio utilizado (Até 1 ponto);

d) Organização do espaço de exposição (Até 1 ponto);

e) Trabalho em equipe durante a exposição (Até 2 pontos);

f) Demonstração de parcerias, caso ocorra (Até 1,5 ponto).

6.4 Os critérios de avaliação das equipes julgadas pela Comissão Avaliadora na FASE 
IV serão:

I. Classificação do público (10% da nota);
II.  Avaliação da Comissão Avaliadora (90% da nota). 

6.4.1 Os critérios de avaliação das equipes julgadas pela Comissão Avaliadora na FASE 
IV serão:

a) Apresentação da proposta no modelo de negócios CANVAS (Até 0,5 pontos);

b) O impacto  do  projeto  na  sociedade  resolvendo  algum problema  ou  gerando 
alguma oportunidade de um público alvo específico (Até 1,5 pontos);

c) Canais de comunicação com o público alvo (Até 1 ponto);

d) Proposta de valor definida (Até 2 pontos);

e) Clareza  dos  recursos  chaves  de  qualquer  natureza  a  serem  utilizados  para 
viabilidade do negócio (Até 1 ponto);

f) Clareza nas atividades chaves para execução do projeto (Até 1 ponto);

g) Parcerias chaves (Até 1 ponto);



18/05/2016

BS N° 6292
Pg. 117

 Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

h) Viabilidade  financeira  e  de aplicação do projeto,  identificação dos principais 
custos e receitas envolvidos no projeto (Até 1,5 pontos);

i) Adequação ao tempo de 5 minutos na apresentação do modelo de negócio (Até 
0,5 pontos).

6.4.2  O  critério  de  avaliação  das  equipes  julgadas  pelo  público  na  FASE  IV  será 
qualidade de apresentação (Até 10 pontos).

6.4.3 Na FASE IV não serão considerados os pontos das fases anteriores como critério 
de avaliação.

6.5 Os critérios de desempate na FASE IV, por ordem de prioridade:
I. Maior nota na FASE III;

II. Maior nota na Classificação do Público, FASE III;
III. Maior nota na FASE I;
IV. Caso persista a igualdade, o critério de desempate será a maior idade (soma das 

idades dos alunos da equipe).

6.5.1 Na FASE IV, somente as equipes em que todos os integrantes estiverem presentes 
na divulgação dos resultados poderão receber as premiações descritas no item 7 deste 
edital.

7. DA PREMIAÇÃO

7.1 As  equipes  vencedoras  (1º  classificado)  nas  modalidades  “Projeto  Inovador”  e 
“Empresa Júnior”, alunos e professor, serão premiados com uma viagem nacional no 
mês de setembro de 2016 e sem direito a acompanhante com o objetivo de visita técnica 
a empreendimentos inovadores, com transporte e hospedagem paga;
7.1.1 O destino da visita técnica será divulgado pela Comissão Organizadora;
7.1.2 A passagem aérea e a hospedagem serão de classe econômica;
7.1.3 É vedado o acúmulo de passagens. Cada aluno só poderá ser contemplado com 
uma passagem.
7.1.4 O prêmio é individual e intransferível e não pode ser convertido em dinheiro e/ou 
produto sob hipótese alguma;
7.1.5 A  data  da  viagem  (visita  técnica)  poderá  ser  reagendada  de  acordo  com  a 
disponibilidade  dos  empreendimentos  visitados,  no  período  de  agosto  de  2016  a 
dezembro de 2016;
7.1.6 Esta data não poderá ser mudada a partir da compra da passagem;
7.1.7 Na possibilidade da equipe vencedora não cumprir com os requisitos anteriores ou 
desistir  do prêmio ou tenha  qualquer  outro motivo  para  impedimento  da viagem,  o 
prêmio será transferido à equipe seguinte classificada, até que se tenha um contemplado 
que preencha os requisitos apresentados neste edital.
7.1.8 Na possibilidade de um ou mais integrantes da equipe vencedora não cumprir com 
os  requisitos  anteriores  ou  desistir  do  prêmio  ou tenha  qualquer  outro  motivo  para 
impedimento da viagem, os demais integrantes da equipe ainda terão direito ao prêmio.



18/05/2016

BS N° 6292
Pg. 118

 Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

7.2 As  equipes  classificadas  em primeiro,  segundo  e  terceiro  lugares  na  FASE IV 
receberão prêmios de mérito em empreendedorismo inovador.

7.3 Haverá premiação de propostas na modalidade “Projeto Inovador” que se destacam 
como modelo de Negócios Sociais.

7.4 Poderá  haver  premiação  de  propostas  que  se  destacam em áreas  específicas  de 
avaliação.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
a) Em hipótese alguma será aceita a inscrição fora do prazo estabelecido neste Edital. 
b) Não será permitida a inclusão de qualquer documento após o prazo de inscrição 
estabelecido neste Edital. 
c) Serão tomadas as providências cabíveis para que, durante a análise dos Relatórios 
com as propostas (FASE I), a Comissão Avaliadora não tenha conhecimento do nome 
do professor orientador. 
d) Será desclassificada a proposta na qual sejam constatadas quaisquer irregularidades 
ou declarações falsas inverídicas. 
e)  Para  quaisquer  esclarecimentos  relativos  a  este  Edital  os  interessados  deverão 
procurar  a  DIAE/CRE/PROPP  (diae.propp@ufms.br), à  qual,  juntamente  com  a 
Comissão Organizadora, cabe conduzir todo o processo de seleção. 
f) O presente Edital está disponível no endereço: www.inovacao.ufms.br. 
g)  A  critério  da  Comissão  Organizadora  poderá  ser  solicitado  documentos 
comprobatórios  dos  alunos  e  ou  professores  participantes,  bem  como  documentos 
adicionais se julgarem necessário. 
h) Os casos omissos serão analisados pela Comissão Organizadora da Terceira Feira de 
Soluções Inovadoras da UFMS.
i)  As  aprovações  nas  fases  da  Terceira  Feira  de  Soluções  Inovadoras  das  equipes 
participantes,  modalidade  “Empresa  Júnior”,  não  significa  reconhecimento  enquanto 
empresa júnior perante à UFMS, devendo estas obedecer o previsto na Resolução nº 
6/2012 (COUN) para serem reconhecidas como tal.

JEOVAN DE CARVALHO FIGUEIREDO
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ANEXO A
Relatório de Inscrição

1. Nome da Equipe: 

2. Atividade do negócio, produto ou serviço: (Exemplo: alimentação, serviço em saúde,...)

3. Resumo da proposta que a equipe deseja que apareça em cartazes e folders para 
o público no dia da Exposição (máximo 4 linhas).

4. O relatório deve apresentar obrigatoriamente, as seguintes informações:

a. Qual é a nossa ideia? (proposta, negócio, serviço, produto, objetivo, outros) 

b. Quem é o consumidor da nossa ideia?  (público  alvo,  mercado,  consumidor, 
cliente, paciente, comprador, usuário, outros) 

c. O que a nossa ideia traz de solução inovadora para estes consumidores? 
É um novo mercado a ser explorado ou uma melhoria de algo que já 
existe? Existem pessoas ou grupos que realizem essa atividade de uma 
forma diferente?

d. O que precisamos para que essa ideia aconteça e saia do papel? O que 
fazer para que ela se torne uma inovação? (recursos financeiros, espaço físico, 
conhecimento técnico, conhecimento de gestão, profissionais especializados, pessoas, 
etc) 

e. Se de alguma forma já conseguimos aplicar  essa ideia,  foi  assim que 
aconteceu:  (descrição  da experiência prática,  do protótipo, do teste,  do ensaio,  da 
apresentação, do projeto de extensão ou pesquisa, etc) 

f. Qual o impacto na sociedade dessa solução?  (como essa ideia pode mudar e 
melhorar a vida dessas pessoas) 

g. Informações complementares.  (descrições complementares,  imagens,  esquemas, 

etc).
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ANEXO B

TUTORIAL PARA ENVIAR VÍDEO AO YOUTUBE

Passo 1: Fazer login no YouTube (é necessário apenas ter uma conta do Gmail para ter 
acesso ao YouTube);

Passo 2: Após fazer login, clicar na aba carregar. 

Passo 3: O site encaminhará para a página de configuração do canal. O usuário deverá 
preenchê-la com seus dados (nome, sexo, aniversário...). Após preenchimento, clicar em 
“Continuar”:
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Passo 4: A opção “Não Listado” deverá, OBRIGATORIAMENTE, ser selecionada. Em 
seguida, clicar no ícone “Selecione arquivos para enviar” para escolher o vídeo a ser 
enviado:

Passo 5: Após a escolha do vídeo, o campo “Título” deverá, OBRIGATORIAMENTE, 
ser o mesmo do título do projeto. No lado esquerdo da tela encontra-se o link do vídeo 
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que deverá ser copiado e enviado por e-mail. Depois de terminadas essas etapas, clicar 
em “concluído” para confirmar o envio e aguardar o carregamento completo do vídeo. 
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ANEXO C
Modelo da Ficha de Inscrição

(disponível online no www.inovacao.ufms.br)

Nome da equipe

Professor (a)

Faculdade/Centro/ 
Campus/Instituto/Escola

Endereço Número

Complemento CEP

Cidade/UF E-mail

Fone (1) Fone (2)

CPF SIAPE

1. Aluno (a)

Faculdade/Centro/ 
Campus/Instituto/Escola

RGA

Curso Semestre/Ano

Endereço Número

Complemento CEP

Cidade/UF E-mail

Fone (1) Fone (2)

CPF RG

2. Aluno (a)

Faculdade/Centro/ 
Campus/Instituto/Escola

RGA
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Curso Semestre/Ano

Endereço Número

Complemento CEP

Cidade/UF E-mail

Fone (1) Fone (2)

CPF RG

3. Aluno (a)

Faculdade/Centro/ 
Campus/Instituto/Escola

RGA

Curso Semestre/Ano

Endereço Número

Complemento CEP

Cidade/UF E-mail

Fone (1) Fone (2)

CPF RG

4. Aluno (a)

Faculdade/Centro/ 
Campus/Instituto/Escola

RGA

Curso Semestre/Ano

Endereço Número

Complemento CEP

Cidade/UF E-mail

Fone (1) Fone (2)
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CPF RG

5. Aluno (a)

Faculdade/Centro/ 
Campus/Instituto/Escola

RGA

Curso Semestre/Ano

Endereço Número

Complemento CEP

Cidade/UF E-mail

Fone (1) Fone (2)

CPF RG

Declaramos que ao realizar a inscrição na Primeira Feira de Soluções Inovadoras 
da UFMS concordamos com as condições de participação previstas no Edital n˚ 
xxxxx, que todas as informações são verídicas, e que é de nossa responsabilidade o 
acompanhamento de divulgações  pertinentes  à Feira  no Portal  de Inovação da 
UFMS.   Declaramos  também que  nos  responsabilizamos  pelas  medidas  que  se 
fizerem  necessárias  para  proteção  de  propriedade  intelectual  da  proposta 
apresentada, se for o caso.

Concordamos  que  o  vídeo  relatando  a  presente  proposta  da  ideia  de  negócio 
(PITCH)  seja  divulgado  nos  dias  20/07/2016  e  21/07/2016  durante  a  feira,  e 
posteriormente, divulgado no Portal Inovação www.inovacao.ufms.br. 

Nome e Assinatura aluno (a) 1

Nome e Assinatura aluno (a) 2

Nome e Assinatura aluno (a) 3

Nome e Assinatura aluno (a) 4

Nome e Assinatura aluno (a) 5

Nome e Assinatura professor (a) 


