
 

Meeting Integrador - UNISUAM 

REGULAMENTO 

 

O EVENTO 

O Meeting Integrador tem como objetivo desenvolver e construir a capacidade de inovação de gestão 

de projetos dos alunos das Engenharias UNISUAM. 

 

 

DA HABILITAÇÃO À PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 

Podem se inscrever para participar do Meeting Empreendedor: 

 

- Alunos dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Petróleo, Engenharia de Produção, 

Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica; 

 

No caso do inscrito não comparecer ao evento ou desistir durante o evento, em hipótese alguma 

haverá restituição da taxa de inscrição. 

 

A seleção é feita por representantes do Mestrado envolvidos na área de inovação e um empresário na 

área de tecnologia; 

 

Para a seleção dos 20 melhores trabalhos a serem apresentados no dia 21/10/17, as equipes deverão 

enviar até o dia 02/10/17, os vídeos (até 2 minutos de duração) para o e-mail 

meetingintegrador@unisuam.edu.br, onde irão demonstrar a inovação, a tecnologia envolvida e seu 

potencial no mercado; 

 

INSCRIÇÕES 

Os alunos interessados devem se inscrever pelo Ambiente do Aluno até o dia 09/10/17 (onde o 

pagamento no valor de R$ 10 deverá ser feito até esta data, para validação da inscrição); 

 

DO LIMITE DE INSCRIÇÕES 

As inscrições atenderão ao limite de 100 (20 grupos de 5 alunos); 

 

DAS PREMIAÇÕES E DAS CERTIFICAÇÕES 

A todos os inscritos será fornecido um Certificado de Participação. Concorrerão às premiações apenas 

os participantes que entregarem o projeto até o dia 09/10/2017. 

 

Prêmios especiais serão conferidos aos três melhores trabalhos, avaliados por uma comissão de 

especialistas. Os prêmios são os seguintes: 

- patente; 



 

- possível encubação (de acordo com o modelo de negócio); 

- artigos. 

 

Além desses, serão oferecidos 20 horas complementares para os 20 participantes selecionados na 

segunda fase (Workshop) e 10 horas complementares para os inscritos na primeira fase (envio dos 

vídeos e inscrição), totalizando 30 horas de atividade para os que chegarem até a final (21/10). 

 

DA FORMAÇÃO DOS TIMES 

Os times não poderão ultrapassar o número máximo de 5 integrantes. Será permitida a inclusão de 

alunos de Contabilidade e Administração, porém só será válida a inscrição se houver alunos de 

Engenharia na equipe; 

 

DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

As 20 equipes selecionadas participarão de um workshop de seus trabalhos (banners no formato 

70x90 cm que serão confeccionas pelas equipes e entregue até o dia 20/10/17, sexta-feira, na 

Unidade Bonsucesso). O Workshop ocorrerá na parte da manhã (das 9 às 12h) com palestras e 

apresentação dos trabalhos em banners, onde retornarão após às 13h para apresentação dos 

produtos ou protótipos com tempo máximo 5 minutos; 

 

DA REPRESENTAÇÃO, DIREITOS AUTORAIS E DIREITO DE USO DE IMAGEM 

O Meeting Integrador é um evento público, embora restrito à comunidade acadêmica e a convidados. 

Entretanto, por ser um evento aberto, existe o risco da perda do sigilo do projeto. Portanto, a 

inscrição e a participação no evento são de livre escolha e risco do indivíduo. 

 

Ao aceitar participar do evento, o(a) participante concorda em ceder voluntariamente sua imagem 

para fins de divulgação interna e externa pela UNISUAM. 

 

 

Rio de Janeiro, 04 de julho de 2017. 


