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REGULAMENTO 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1 A Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica 

(CTIT/UFMG), Núcleo de Inovação da Universidade Federal de Minas Gerais, 

convida os alunos de graduação para participação na Biobased Battle e 

estabelece neste Regulamento os termos e condições para participação na 

competição. 

1.2 A “Biobased Battle – Competição Internacional de Bioeconomia” é uma 

competição, com duração de uma semana, em que equipes devem 

desenvolver propostas inovadoras de soluções para uma demanda de um 

determinado setor. A edição 2016 objetiva o desenvolvimento de conceitos 

inovadores para a cadeia produtiva do café. 

1.2.1 O desafio desta edição irá focar, especificamente, nos desafios e 

gargalos das fazendas produtoras de café. 

1.2.2 A edição 2016 irá contar com até 10 equipes participantes, podendo 

haver um número menor de equipes, de acordo com os critérios estabelecidos 

no item 5.5. 

1.3 A competição ocorrerá entre os dias 17 e 21 de outubro, no campus 

Pampulha da UFMG, no âmbito da Semana do Conhecimento da UFMG 2016. 

O local das atividades será definido pela comissão organizadora e poderá ser 

mudado a critério da mesma.  

1.4 Os estudantes brasileiros serão convocados para as vagas disponíveis 

para a competição por meio de seleção, que consiste da avaliação dos 

Formulários de Inscrição dos candidatos pela comissão organizadora, com 

base nos critérios indicados no item 5.4. Serão oferecidas até 20 vagas para os 

estudantes brasileiros. 
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1.5 Os participantes selecionados irão trabalhar em grupos multinacionais e 

multidisciplinares, compostos por dois estudantes de graduação da 

universidade holandesa Avans Hogeschool e dois da Universidade Federal de 

Minas Gerais (e/ou de universidades brasileiras signatárias do Living Lab 

Biobased Brazil), que trabalharão juntos, no desenvolvimento da proposta. Os 

integrantes de cada grupo serão previamente definidos pela comissão 

organizadora.  

1.6 O idioma oficial do evento é o inglês. Todos os participantes deverão ter 

a capacidade de se comunicar no idioma estabelecido. 

1.7 O tema da competição está inserido dentro do contexto da bioeconomia. 

Os estudantes interessados devem ter um conhecimento mínimo sobre o tema. 

Mais informações sobre a bioeconomia podem ser encontradas nos links: 

https://www.youtube.com/watch?v=2xvXkOMRTs4 

https://www.youtube.com/watch?v=HgBAda6tpJE&feature=youtu.be  

http://www.sistemaindustria.org.br/publicacao/bioeconomia/HTML/index.html#1 

https://www.youtube.com/watch?v=mT-rjKa2Pts 

https://www.youtube.com/watch?v=UwlnaWKHKR8 

2. DO OBJETIVO 

2.1 A competição tem como objetivo o desenvolvimento de até 10 propostas 

de solução (uma solução por equipe) em resposta à chamada do desafio 

apresentado no item 2.2 deste Regulamento. 

2.2 O assignment (chamada) da competição, com o objetivo de comunicar o 

desafio aos estudantes, será “Como otimizar o processamento e 

beneficiamento dos grãos de café através do tratamento/reaproveitamento 

mais eficiente dos resíduos gerados nos processos que ocorrem nas 

fazendas”?  

2.3 Os participantes desenvolverão as propostas durante o evento, não 

sendo necessário que o interessado tenha uma proposta já desenvolvida para 

estar apto a participar do evento. 

3. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 O candidato interessado em participar da competição deverá ter 

disponibilidade para estar presente em, pelo menos 80% das atividades 

previstas para o evento, cujos horários estão apresentados no Cronograma de 

Atividades no Anexo deste Regulamento. 

https://www.youtube.com/watch?v=2xvXkOMRTs4
https://www.youtube.com/watch?v=HgBAda6tpJE&feature=youtu.be%20
http://www.sistemaindustria.org.br/publicacao/bioeconomia/HTML/index.html#1
https://www.youtube.com/watch?v=mT-rjKa2Pts
https://www.youtube.com/watch?v=UwlnaWKHKR8
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3.2 A organização emitirá certificados de participação somente para aqueles 

que participarem de, pelo menos, 80% da carga horária de atividades.  

3.2.1 Poderá ser emitida declaração de participação nas atividades, desde que 

previamente justificado, para solicitação de abono de faltas em aula, estágios e 

atividades extracurriculares. O abono de faltas fica a critério de cada instância 

(coordenador de curso, colegiado, empresa, etc.) e a CTIT/UFMG não se 

responsabiliza pelo indeferimento das solicitações de abono dos participantes. 

4. INSCRIÇÕES 

4.1 O candidato interessado deverá realizar sua inscrição através do link: 

https://www.sympla.com.br/biobased-battle-2016__86659  

4.2 Estão aptos a participar da competição: 

 Estudantes de graduação, de qualquer área do conhecimento, 

regularmente matriculados na UFMG, preferencialmente, a partir do 6º 

período;  

 Estudantes de outras instituições de ensino superior, desde que estas 

sejam vinculadas ao Living Lab Biobased Brazil 

(http://www.biobasedbrazil.org/partners/) e mediante aprovação da 

organização do evento; 

4.2.1 Qualquer área de formação está apta a participar, entretanto, áreas 

técnicas ou uma formação que forneça conhecimento técnico sobre o desafio 

apresentado será um diferencial na seleção; 

4.3 O preenchimento do Formulário de Inscrição não garante 

automaticamente a participação do candidato na competição. Os Formulários 

serão avaliados por uma comissão julgadora que irá deliberar sobre os 

selecionados, com base nos critérios indicados no item 5.4 deste Regulamento. 

5. DAS ETAPAS 

5.1 O processo seletivo é composto das seguintes etapas: 

ETAPA PRAZO 

Submissão do Formulário de Inscrição 26/09/2016 a 05/10/2016 

Análise dos Formulários de Inscrição 05/10/2016 a 07/10/2016 

Divulgação dos resultados 07/10/2016 

Envio da convocação aos participantes 
selecionados 

07/10/2016 

https://www.sympla.com.br/biobased-battle-2016__86659
http://www.biobasedbrazil.org/partners/
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5.2 Os prazos definidos para cada etapa estão sujeitos à alteração a critério 

da comissão organizadora. 

5.3 A organização reserva-se o direito de convocar uma etapa de dinâmicas 

de grupo e/ou entrevistas individuais como critério de desempate entre 

candidatos. 

5.4 Os critérios para seleção dos candidatos são: 

 Nível de comunicação em inglês avançado ou fluente; 

 Experiências extracurriculares em ações relacionadas a 

empreendedorismo e inovação; 

 Nível de conhecimento técnico ou domínio do tema/desafio; 

 Motivação para participar da competição; 

 Perfil pró-ativo e competitivo. 

5.4.1 A participação no MOOC (Massive Open Online Course) “Biobased 

Economy Introduction” oferecido pelo Centre of Expertise Biobased Economy 

será um diferencial na seleção dos candidatos. 

5.5 A Comissão Organizadora da competição reserva-se o direito de 

convocar um número menor de participantes do que o número total de vagas 

disponíveis, considerando o número de estudantes holandeses inscritos para a 

competição. 

5.5.1 Os participantes serão avaliados com notas de 1 a 5 para cada critério 

indicado e os estudantes selecionados serão convocados com base nas notas 

finais da avaliação. 

5.5.2 Em caso de desistência de um participante selecionado, será convocado 

o próximo excedente da lista.  

6. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

6.1 A participação presencial no evento é imprescindível para o 

desenvolvimento das atividades, não sendo permitido o desenvolvimento 

destas durante os horários definidos no cronograma fora do ambiente 

reservado para o evento. 

6.2 Cada grupo deverá apresentar 1 (uma) proposta de solução, ao final da 

competição. 

6.3 A comunicação entre os integrantes brasileiros e holandeses será feita 

via internet (Skype, Slack, Hangout, videoconferência, e-mail, etc.).  
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6.4 É imprescindível que os participantes tenham dispositivo eletrônico 

próprio (notebook, netbook ou tablet) para uso pessoal durante as atividades. 

6.5 A infraestrutura de internet será provida pela organização. É 

expressamente proibida a utilização da rede do evento para conexão em outro 

dispositivo que não o notebook, netbook ou tablet do participante. 

6.6 Dentro do cronograma de atividades está prevista uma visita a uma 

planta fabril de café a ser indicada pela comissão organizadora. A organização 

irá fornecer o transporte de ida e volta dos participantes no dia da visita. A 

fazenda encontra-se no município de Santo Antônio do Amparo, Minas Gerais. 

6.7 O cronograma de atividades está apresentado detalhadamente no 

Anexo deste Regulamento. A ordem e data das atividades estão sujeitas à 

alteração, a critério da comissão organizadora. 

6.8 Cada equipe trabalhará, simultaneamente, no Brasil e na Holanda, 

durante os períodos estabelecidos no Cronograma de Atividades para o 

desenvolvimento da sua proposta. Ao final da semana, as equipes devem 

apresentar suas soluções, na forma de Pitch, para uma banca mista, composta 

por representantes brasileiros e holandeses. O júri será composto por 

representantes da academia, governo e empresas. 

6.9 O júri brasileiro pode contar ainda com membros do ecossistema de 

inovação do estado de Minas Gerais. A composição do júri fica a critério da 

comissão organizadora. 

7. COMUNICAÇÃO 

7.1 Toda a comunicação do evento será feita única e exclusivamente por e-

mail. A organização não se responsabiliza por quaisquer informações que 

forem informadas erroneamente, por parte dos candidatos. 

8. DIREITOS DE IMAGEM 

8.1 Os participantes selecionados para a Biobased Battle concordam em 

estar disponíveis para o relacionamento com a mídia e canais de comunicação. 

Os participantes concordam em ceder entrevistas e reportagens que 

eventualmente sejam requisitadas, não sendo possível a abstenção dessas 

formas de relacionamentos com os canais de comunicação envolvidos com o 

programa. 

8.2 A organização do evento reserva o direito de imagem de todos os 

participantes de seus programas. As imagens licenciadas neste contrato 

poderão ser vinculadas e divulgadas nos seguintes tipos de mídia: impressa, 
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televisionada, vídeo, virtual e telefônica, especialmente podendo utilizar em 

seus materiais as imagens em: nome da empresa, logomarca, nome dos 

empreendedores, descrição da empresa, vídeos e fotos, bem como vídeos que 

contenham imagens da equipe a apresentação da empresa endereço de 

website, Facebook e Twitter, depoimentos e qualquer material de mídia 

produzido durante o evento, ou fornecido pelos participantes. 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 Após a realização do evento, os participantes autorizam a 

disponibilização das apresentações finais para a Federação da Agricultura e 

Pecuária do Estado De Minas Gerais – FAEMG e para os demais stakeholders 

potencialmente interessados nas propostas apresentadas.  

9.2 Em caso de desenvolvimento da ideia na UFMG deverá ser celebrado 

convênio de cooperação técnica com a empresa participante/interessada. 

9.2 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação das 

condições do processo seletivo, estabelecidas neste Regulamento e nas 

normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos, 

comunicações, instruções e convocações, acerca das quais será notificado e 

não poderá alegar desconhecimento.  

9.3. Não serão aceitas inscrições por qualquer outra via que não as 

especificadas neste Regulamento, nem inscrições provisórias, condicionais ou 

extemporâneas.  

9.4 As informações constantes no Formulário de Inscrição são de inteira 

responsabilidade do candidato, sendo que a declaração falsa, inexata ou 

intempestiva dos dados, ou a falta de documentação comprobatória da 

habilitação mínima, determinará a desclassificação imediata do candidato. 
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ANEXO 

Cronograma de Atividades: 


