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EDITAL 

Desafio 3M - Inovale 

A inovação que cola!  

Apoio: Soldas Planalto; ACIOC; Gera019 

 

Inscrições: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfImQoqvTFI3yBebkBpxmQhHog_6bVV9Yb0jYVySDn_CbEnk

w/viewform?vc=0&c=0&w=1 

 

1. Contexto 

      

O “Desafio – A Inovação que cola” 3M – INOVALE (Apoiadores: Soldas Planalto; 

Gera019; ACIOC) tem por objetivo a criação de equipes de até cinco participantes para 

apresentação de protótipos de soluções criados a partir do uso das tecnologias de fixação 3M. 

No ano de 2019, acontecerá a terceira edição da Feira Gera, um evento de promoção 

da inovação como meio para gerar negócios e conectar os diferentes atores da economia a fim 

de gerar oportunidades e fortalecer a economia estadual e da Mesorregião da Grande Fronteira 

do Mercosul, que congrega cerca de 400 municípios dos três Estados do Sul do Brasil e 

aproximadamente 4 milhões de habitantes.  

Neste contexto, a Feira Gera irá contemplar diferentes espaços temáticos e exposição 

comercial a fim de reunir empresários, acadêmicos e sociedade nos convidando a entender, 

viver e implementar a inovação em nosso meio.  

 

2. O Desafio 

O “Desafio – A Inovação que cola” 3M – INOVALE (Apoiadores: Soldas Planalto; 

Gera019; ACIOC) tem por objetivo a criação de equipes de até cinco participantes para 

apresentação de protótipos de soluções criados a partir do uso das tecnologias de fixação 3M.  

De forma prática, os participantes desenvolverão protótipos de modelos de produtos 

(projetos) novos ou que em sua configuração anterior, utilizavam diferentes formas de fixação 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfImQoqvTFI3yBebkBpxmQhHog_6bVV9Yb0jYVySDn_CbEnkw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfImQoqvTFI3yBebkBpxmQhHog_6bVV9Yb0jYVySDn_CbEnkw/viewform?vc=0&c=0&w=1
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mecânicas (parafusos, rebites, solda...) e que agora utilizem formas de fixação 3M tais como 

fita dupla-face, adesivos de contato, adesivos estruturais, dentre outros. 

 

 

 

O objetivo do presente desafio é promover uma competição entre equipes e instigar 

os participantes a pensarem as diferentes formas de aplicação das soluções de fixação 3M no 

ambiente industrial que oportunizem novas formas de se montar e construir produtos. 

Ainda, é objetivo do presente projeto, integrar a comunidade acadêmica e industrial a 

fim de promover a troca de ideias entre a academia e a indústria. 

 

3. Da Inscrição 

Os participantes deverão fazer a inscrição da equipe e ideia de projeto através do link 

www.poloinovale.com.br também disponível no website www.soldasplanalto.com.br e 

www.poloinovale.com.br. 

A inscrição é gratuita. 

Ao término do preenchimento do formulário, a equipe deverá aceitar os termos deste 

regulamento sob pena de serem desclassificadas. 

      

4. Das equipes 

As equipes serão formadas por dois (2) ou até cinco (5) participantes, sendo um deles 

alocado como líder da equipe. 

Todos os participantes deverão, obrigatoriamente, ter 18 anos ou mais.  

O participante poderá compor até duas (2) equipes, no entanto, não poderá liderar 

duas equipes simultaneamente.  

O líder da equipe deve, preferencialmente, ter alguma formação ou experiência 

técnica. 

Serão aceitas equipes formadas por integrantes de empresas, universidades, 

faculdades, cursos profissionalizantes, instituições, associações públicas ou privadas ou 

inventores independentes. 

http://www.poloinovale.com.br/
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Cada equipe deverá informar um título para o projeto, uma breve descrição de como 

utilizará a solução de fixação 3M e um nome para a equipe. Se possível, a equipe deverá 

informar uma previsão de quais materiais 3M irá utilizar no projeto. 

 

 

 

 

5. Do Cronograma 

Abertura das inscrições 09/07/2019 

Encerramento das inscrições 09/08/2019 

Divulgação das 10 equipes pré-

selecionadas para a Etapa Final. 

13/08/2019 

Treinamento das equipes com 

profissionais da Soldas Planalto e 

distribuição do material para 

montagem dos protótipos. 

14 a 19/08/2019 

Acompanhamento dos profissionais 

da Soldas Planalto e INOVALE 

14/08 a 15/09/2019 

Apresentação dos protótipos* 19-20/setembro durante a Feira Gera 

Julgamento dos protótipos** 19-20/setembro durante a Feira Gera 

Apresentação das três equipes 

vencedoras. 

21/09 na Arena Conhecimento da Feira 

Gera 019 em horário a ser definido. 

 

* é obrigatória a apresentação da solução durante a Feira Gera 2019, para tanto, é necessário 

que no mínimo um integrante esteja presente durante todo o período da Feira em seu projeto.  

** o Polo Inovale, 3M e Soldas Planalto se eximem de qualquer responsabilidade quanto a 

direitos autorais e industriais dos processos e protótipos que serão apresentados durante a 

feira, tendo cada equipe, ciência que seus desenvolvimentos serão apresentados e acessados 

por diferentes pessoas e empresas durante a feira. 



                                                     
 

Apoio 

                                             
      

6. Dos materiais necessários para teste e montagem dos protótipos 

Os materiais necessários para teste e montagem dos protótipos serão cedidos 

gratuitamente pela Soldas Planalto dentro do cronograma supracitado. 

Além do material para confecção dos protótipos, os consultores da Soldas Planalto 

estarão a disposição para sanar dúvidas e orientar quanto ao correto uso dos mesmos. 

 

 

 

7. Da Premiação 

Todos os participantes receberão um certificado de participação no desafio 3M – 

Inovale – Soldas Planalto de inovação. 

7.1 As 3 (três) primeiras equipes colocadas receberão a seguinte premiação: 

1º lugar 

✔ 1 viagem a SP para toda equipe para conhecer as instalações da 3M;  

✔ Prêmio de R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais), a ser dividido entre os 

participantes da equipe 

✔ Certificado de participação de 1º Colocado 

✔ Medalha de honra ao mérito de 1º Colocado 

 

2º lugar 

✔ Prêmio de R$ 1000,00 (mil reais) a ser dividido entre os participantes da 

equipe  

✔ Certificado de participação de 2º Colocado 

✔ Medalha de honra ao mérito de 2º Colocado 

 

3º lugar 

✔ Prêmio de R$ 500,00 (quinhentos reais) a ser dividido entre os participantes 

da equipe  

✔ Certificado de participação de 3º Colocado 

✔ Medalha de honra ao mérito de 3º Colocado 
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7.2 As três equipes vencedoras do Desafio 3M – Inovale, com os respectivos protótipos, 

terão ampla divulgação pelo Polo Inovale em seus canais de comunicação. 

7.3 Os prêmios deverão ser retirados na sede do Polo Inovale até o dia 21 de outubro 

de 2019, 18:00h sob pena de perder a premiação recebida. O valor em espécie será dividido 

pelo número de participantes e pago em partes iguais. 

 

 

 

 

8. Do Julgamento dos protótipos 

O desafio ocorrerá em duas etapas: 

8.1         Pré-seleção 

8.1.1 Ao término do período de inscrições, que se encerra no dia 09/08/2019, o projetos 

serão avaliados por uma banca de avaliadores das empresas/instituições 3M, INOVALE 

e Soldas Planalto. 

8.1.2 As ideias de projetos serão avaliadas segundo os critérios identificados no Item 9 

deste edital; 

8.1.3 As 10 ideias de projetos mais bem pontuadas, serão consideradas finalistas do 

Desafio e passarão para a segunda fase (Etapa Final) do desafio, onde terão 

aproximadamente 30 dias para montagem de seus protótipos; 

8.1.4 O resultado da pré-seleção será informado no site www.poloinovale.com.br. 

8.2   Etapa Final 

8.2.1 Os projetos selecionados na fase de pré-seleção, serão avaliados e terão notas 

atribuídas durante os dias 19 e 20 de setembro no Espaço Experiência 3M da Feira 

Gera 019 onde serão apreciados pelo público presente e também pela comissão 

técnica de avaliadores assim formada: 

                          2 (dois) representantes da empresa Soldas Planalto 

  1 (um)  representante da empresa 3M 

  1 (um) representante do Polo Inovale 

http://www.poloinovale.com.br/
http://www.poloinovale.com.br/
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8.2.2 Os três projetos mais bem pontuados segundo os critérios de avaliação descritos 

no Item 9 deste edital, serão conhecidos no dia 21 no espaço Arena Conhecimento 

conforme horário disponibilizado na grade de atividades da Gera 019. 

8.2.3 Em ordem de pontuação, as Equipes vencedoras farão jus a premiação descrita 

no item 7.1 deste Edital. 

 

 

 

 

 

9. Os critérios de julgamento serão: 

 

● Originalidade/Inovação; 

● Cumprimento das especificações do escopo deste projeto, isto é, todas as uniões 

de peças, obrigatoriamente feitas com materiais de fixação 3M; 

● Obtenção de vantagem competitiva no processo produtivo ou no projeto do 

produto, com evidências de viabilidade técnica e econômica; 

9.1 A cada um dos critérios será atribuída uma nota de 5 a 10 de cada avaliador. Para 

tanto, cada equipe não poderá obter nota superior a 120 pontos. 

9.2 Em caso de empate, os avaliadores irão se reunir e reavaliar os projetos empatados 

e em decisão conjunta, definir a equipe vencedora.  

 

10. Desclassificação das Equipes 

Para fins deste Desafio serão desclassificadas as Equipes nos casos em que: 

i. O formulário de inscrição não esteja inteiramente preenchido e/ou com dados 

inverídicos, inconsistentes ou incompletos; 

 

ii. A Proposta tenha sido submetida fora do prazo indicado neste edital; 

 

iii. O Proponente ou quaisquer dos outros membros da equipe apresente 

comportamento socialmente inadequado ou incorra em contravenções penais 

ou crimes durante a participação no Desafio; 

 

iv. For constatada infração a direitos de terceiros; 
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v. O descumprimento de alguma das cláusulas deste regulamento; 

  

 

11. Das disposições gerais 

11.1 A Equipe autoriza o Polo Inovale a divulgar seu nome e o título do projeto, tal qual 

informado na ficha de inscrição para fins estatísticos e de divulgação dos resultados; 

  

11.2 Os participantes de cada Equipe garantem que contam com a titularidade 

exclusiva, livre de toda carga ou limitação, de todos os direitos de propriedade intelectual sobre 

os projetos apresentados no presente desafio. Assim, o Polo Inovale e Soldas Planalto não 

serão, em nenhum momento, responsáveis por eventuais reclamações de terceiros, em relação 

a infrações de direitos de propriedade industrial e direitos autorais de qualquer tipo. O Polo 

Inovale reserva-se o direito de negar a participação de pessoas que violem direitos de 

propriedade intelectual e/ou copiem conteúdo dos quais não são proprietários; 

  

11.3 Os participantes de cada Equipe autorizam o Polo Inovale e Feira Gera, de forma 

irrevogável e gratuita, que faça uso de suas imagens e/ou seus nomes em qualquer 

publicidade, aviso ou comunicação que for realizada em qualquer meio escrito ou audiovisual 

(site do evento, releases de imprensa, entre outros) alusivo ao Desafio “A Inovação que cola” 

e Feira Gera; 

  

11.4 A qualquer momento, o presente Desafio poderá ser cancelado ou anulado, no todo 

ou em parte, seja por decisão unilateral do Polo Inovale, seja por motivo de interesse público 

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

natureza.  

  

11.5 São impedidos de participar do presente desafio, colaboradores da empresa Soldas 

Planalto, 3M e colaboradores diretos do Polo Inovale; 

  

11.6 Ao inscrever sua equipe, os proponentes da mesma declaram expressamente estar 

ciente de que sua ficha de inscrição preenchida eletronicamente e submetida ao Polo Inovale 

por meio do www.poloinovale.com.br constitui um compromisso de aceitar os termos e 

condições deste Desafio, bem como as decisões das etapas de julgamento; 

http://www.poloinovale.com.br/
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11.7 As demais despesas de fabricação dos protótipos e ou materiais que não sejam da 

marca 3M, serão de responsabilidade de cada equipe não cabendo ao Polo Inovale o reembolso 

de qualquer despesa que não seja o fornecimento do material fixador 3M de necessário.  

  

11.8 A responsabilidade do Polo Inovale é limitada à organização e execução do 

presente Desafio, na forma aqui prevista, não sendo responsável por quaisquer prejuízos e 

danos sofridos pelos participantes que não tenham sido provocados direta e culposamente pelo 

Polo Inovale.  

  

11.9 O Desafio poderá ser suspenso, adiado ou cancelado por qualquer razão. Nenhuma 

das disposições deste regulamento gera qualquer direito líquido e certo ou qualquer expectativa 

de direito a qualquer participante com referência a qualquer objeto; 

  

11.10 Quaisquer disputas, controvérsias ou reclamações que surgirem relacionadas aos 

termos deste Regulamento e/ou alusivas ao Desafio, deverão ser, exclusivamente, dirimidas 

perante o Foro da Cidade de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, com exclusão de qualquer 

outro por mais privilegiado que seja. 

  
 

 

 

 

Informações:  

contato@poloinovale.com.br  

www.poloinovale.com.br 

mailto:contato@poloinovale.com.br
http://www.poloinovale.com.br/

