REGULAMENTO DESAFIO TICNOVA 2017
Este regulamento contém informações básicas e regras sobre o funcionamento da 1ª
Edição do DESAFIO TICNOVA, doravante denominado “Evento”, uma realização da
organização do evento TICNOVA e da entidade Parque de Tecnologia da Informação
de Maringá - Armazém Digital, doravante denominada “Ticnova” e “Armazém Digital”,
respectivamente. É imprescindível que o candidato leia o documento na íntegra para
melhor compreender e aproveitar o Evento. Todas as regras e disposições deste
documento se aplicarão durante todo o período de realização do Evento.

OBJETIVO
O Desafio TICNOVA 2017 será composto por dois grandes eventos: Drone Tech Day
e EVOA Weekend. O Drone Tech Day será um dia treinamento focado na tecnologia
dos Drones, e tem como objetivo a capacitação dos inscritos a embarcarem
tecnologias proprietárias nestes equipamentos. Já o Evoa Weekend 2017 será um
evento cujo objetivo será calibrar o modelo de negócio, com mentorias de alto nível,
dando a oportunidade para que os participantes façam ajustes e melhorias no projeto,
antes da escolha das equipes vencedoras.

INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO
Para se inscrever e participar do Evento, os interessados deverão realizar a inscrição
através do site “https//:www.ticnova.com.br”, após o preenchimento do formulário e
mediante aceite online do Regulamento.
O critério para seu preenchimento e distribuição é de inteira responsabilidade e
definição da organização. Interessados que, porventura, não possam participar do
Evento, estarão em nossa base de dados para participação em possíveis Eventos
futuros. Fica consignado, contudo, que a organização do evento não faz qualquer
declaração, nem se obriga, de qualquer maneira, perante aos inscritos no cadastro,
reserva em relação a qualquer Evento, fato ou ato futuro.
Reconhece o participante que sua inscrição e eventual participação no Evento é feita
de forma que o participante deverá se enquadrar em um dos quesitos de pagamento

abaixo, bem como, na hipótese cabível, não constitui compromisso ou promessa de
qualquer relação presente ou futura com o TICNOVA nem com o AD.
Tabela de preços:

INGRESSO INDIVIDUAL

R$ 700,00

ESTUDANTE

R$ 350,00

ASSOCIADO SBM* / SINDTI

R$ 450,00

4 INSCRIÇÕES

R$ 1.250,00

*SBM: Software by Maringá
Observações: todas as inscrições dão direito a participação do Drone Tech Day,
EVOA Weekend e a Palestra Magna do TICNOVA – com Fábio Gandur (Cientista
Chefe da IBM).

PROGRAMAÇÃO PREVISTA
O Drone Tech Day será no dia 29/07/2017 e terá duração prevista de 08hs (oito
horas), ocorrendo entre as 08hrs às 18hrs do dia 29 de Julho de 2017, com pausa de
2 horas para o almoço, nas dependências do SEBRAE Maringá, no auditório,
devidamente adaptado para o Evento em questão, localizado na Avenida Bento
Munhoz da Rocha Neto, 1116.
O EVOA Weekend será nos dias 12/08/2017 e 13/08/2017, nas dependências da
EVOA Aceleradora, devidamente adaptado para o Evento em questão, localizado na
Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, 632, Sobreloja 2, Torre Norte, Zona 7,
Maringá/PR.
A programação e agenda pertinentes ao Evento serão oportunamente divulgadas pela
Organização, pelos meios que esta julgar apropriados para ampla divulgação.
Após a apresentação de todos os participantes, os mesmos serão divididos em grupos
de 4 (quatro) pessoas cada um.
A organização do Evento não arcará com as despesas de transporte dos participantes
até o local do Evento, contudo, providenciará aos participantes, durante todo o Evento,
alimentação e área de descanso no próprio local do Evento.

Os grupos participantes deverão, ao final do Evento, preparar uma apresentação para
a banca avaliadora, a serem informados oportunamente, sobre o que foi criado
durante o período de imersão, ou seja, deverão apresentar o resultado do
desenvolvimento do projeto proposto, em qualquer formato que seja viável para uma
avaliação efetiva.

EQUIPAMENTOS
Os participantes devem dispor de seus próprios equipamentos (no mínimo, um laptop
com conexão wireless) para realização das atividades do Drone Tech Day e do EVOA
Weekend. A responsabilidade pelo transporte e segurança de tais equipamentos, bem
como a utilização dos mesmos durante todo evento fica por conta de cada participante.
A equipe organizadora do Evento determinará oportunamente a melhor forma de
individualizar cada equipamento correspondente ao respectivo participante. Quaisquer
normas de segurança ou de identificação de equipamentos deverão ser estritamente
seguidas pelos participantes.

REGRAS DE CONDUTA
A equipe de organização do Desafio TICNOVA quer proporcionar o ambiente mais
criativo, divertido e inovador possível, mas para isso é extremamente importante que
cada um haja com o máximo de respeito e civilidade.
Por isso, é importante que o participante observe atentamente todas as instruções
informadas pela equipe antes e durante o desenrolar do Evento, sempre de forma
imediata. A inobservância das instruções poderá ocasionar o imediato cancelamento
da inscrição do participante, seja antes, seja durante o Evento, sem possibilidade de
nova inscrição.
Deve ser ressaltado que, durante o Evento, qualquer atividade constatada que seja
considerada suspeita deverá ser imediatamente informada a qualquer dos membros
da equipe do Evento e/ou ao pessoal designado para segurança. Eventuais incidentes
ocorridos

durante

o

Evento,

envolvendo

quaisquer

aspectos

relativos

a

comportamento dos participantes e/ou descumprimento das instruções passadas pela
equipe com relação ao Evento, serão resolvidos de forma soberana e irrecorrível pela
própria equipe do Desafio TICNOVA.

POLÍTICA DE REDE E SEGURANÇA
Os participantes terão acesso gratuito à internet durante o Evento, bem como recursos
de rede. A equipe do Desafio TICNOVA disponibilizará oportunamente instruções para
o acesso à rede, durante o Evento. Note que a rede será continuamente monitorada
durante a realização do Evento, por motivos de segurança, pelo que o participante
deverá utilizar os recursos disponíveis única e exclusivamente para finalidades do
Evento.
Utilização diversa do ora previsto deverá ser previamente autorizada pela equipe do
Evento, não sendo tolerada qualquer utilização desvirtuada ou considerada ilícita pelos
participantes, cabendo discricionariamente à equipe do Evento o julgamento e
providências referentes a cada caso, de forma absolutamente soberana e irrecorrível.
Os participantes não poderão usar os serviços para violar a segurança ou a
integridade de qualquer rede, computador ou sistema de comunicação, aplicativo de
software ou dispositivo de rede. As atividades proibidas incluem, mas não estão
restritas a: acesso não autorizado, intercepção, falsificação de origem, negação de
serviço (DOS) e interferência internacional.
Também terão à sua disposição durante o EVOA Weekend, um Drone para simular a
solução criada, sendo que este equipamento será supervisionado por um profissional
designado pelo próprio EVOA, podendo cancelar a missão em circunstâncias de risco
à operação.

DIREITO DE USO DE IMAGEM
Os participantes concordam em ceder a título gratuito o uso das imagens dos dias de
eventos programados por tempo indeterminado ao Parque de Tecnologia da
Informação de Maringá – Armazém Digital e suas demais representatividades, sendo
que o Armazém Digital pode transferir este direito à parceiros em sua área de atuação.

DIREITOS DE TERCEIROS

Os participantes durante o Evento deverão respeitar direitos de terceiros, em especial
direitos autorais e direitos de propriedade intelectual. Os participantes, e nunca a
equipe organizadora do desafio TICNOVA, serão responsabilizados por quaisquer
violações de direitos de terceiros. A equipe organizadora do Desafio TICNOVA, em
caráter de pessoa física e jurídica, se reserva o direito de regresso ou, quando
aplicável, de denunciação à lei (ou outra forma de intervenção de terceiro aplicado ao
caso concreto) em razão de questionamentos que a equipe organizadora do Desafio
TICNOVA venha a sofrer por descumprimento do presente item por parte dos
participantes.

RESPONSABILIDADE LIMITADA
A responsabilidade da equipe organizadora do Desafio TICNOVA é limitada à
organização e execução do Evento, na forma definida neste informativo. A equipe
organizadora do Desafio TICNOVA não será responsável por quaisquer prejuízos e
danos sofridos pelos participantes que não tenham sido provocados direta e
culposamente por falhas e culpa da equipe. Por esta razão, a equipe organizadora do
Desafio TICNOVA recomenda fortemente, por razões de segurança, que os
participantes não deixem a área destinada ao Evento.
A equipe do Evento não está habilitada a intervir, nem será responsabilizada, por
quaisquer fatos que ocorram fora do espaço designado ao Evento e/ou que não
guardem relação com o mesmo.
O comitê organizador do Desafio TICNOVA, ainda, não será responsabilizada por
eventos imprevisíveis ou por eventos que, ainda que previsíveis, apresentem-se sob
forma excessiva ou extraordinária, nem nas hipóteses de caso fortuito ou força maior.
Também não será responsabilizada nas hipóteses em que outros agentes tenham
contribuído com culpa ou dolo, incluindo a própria vítima, e nas hipóteses em que,
ainda que o comitê organizador tenha agido dentro do razoavelmente exigido, por
fatores externos e/ou independentes, o dano ou prejuízo não tenha sido ou não pôde
ser evitado.
O Evento 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.

PROJETO VENCEDOR
O Armazém Digital, TICNOVA e o fundo de investimentos Maringá Capital premiará os
03 (três) melhores projetos desenvolvidos durante o Desafio TICNOVA e julgará
conforme os critérios estabelecidos, a saber:

MERCADO,

Para pontuação deste critério, serão analisados aspectos

POSICIONAMENTO

como, características e funcionalidades dos produtos,

E PRODUTOS

serviços e processos; as características e tendências do
mercado de atuação; além de aspectos associados ao
modelo de negócios e posicionamento, como preço,
tecnologia, diferenciais e concorrência e facilidade de
acesso a mercado consumidor de forma escalável.

INOVAÇÃO

Para pontuação deste critério, serão analisados, ineditismo
de produto; o desafio tecnológico e os riscos associados ao
desenvolvimento; possibilidades de patentes; impacto na
vida das pessoas; simplicidade e aplicabilidade.

EQUIPE E

Para pontuação deste critério, serão analisados, o perfil dos

ESTRUTURA

empreendedores, considerando sua formação acadêmica e

SOCIETÁRIA

experiência profissional; a compatibilidade da formação
acadêmica e experiência profissional dos demais membros
da equipe; bem como estrutura da empresa, caso a equipe
esteja representando uma empresa.

O julgamento dos projetos será realizado em uma única etapa, de forma que as notas
serão mensuradas de 1 a 10 em cada item acima listado e a nota final será a
somatória. Será concedida uma Premiação Principal para o projeto vencedor, segundo
e terceiros colocados que serão anunciados na abertura do TICNOVA, no dia
22/08/2017 no Teatro Calil Hadad, conforme programação a ser oportunamente
divulgada.

DA PREMIAÇÃO
Cada participante do grupo que tiver seu projeto selecionado como o melhor pela
banca avaliadora do Desafio TICNOVA receberá, como prêmio principal, uma estadia
de 03 (três) meses no espaço do EVOA coworking com acesso aos mentores,
R$5.000,00 em dinheiro para a equipe concedidos pelo Fundo de investidores anjo
Maringá Capital, e possibilidade de Pitch para o grupo de investidores anjos do
Maringá Capital após os três meses de aceleração, concorrendo ao investimento de
R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais) mediante regras do fundo de investimento
anjo.

OS PARTICIPANTES DOS OUTROS DOIS GRUPOS VENCEDORES FARÃO
JUS AOS SEGUINTES PRÊMIOS:
2º lugar – uma estadia de 03 (três) meses no espaço do EVOA coworking com acesso
aos mentores, possibilidade de Pitch para o grupo de investidores anjos do Maringá
Capital após os três meses de aceleração, concorrendo ao investimento de
R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais) mediante regras do fundo de investimento
anjo.
3º lugar – uma estadia de 03 (três) meses no espaço do EVOA coworking com acesso
aos mentores, possibilidade de Pitch para o grupo de investidores anjos do Maringá
Capital após os três meses de aceleração, concorrendo ao investimento de
R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais) mediante regras do fundo de investimento
anjo.
O (s) participante (s) vencedor (es) não terão seu prêmio negociado ou substituído por
qualquer outra espécie de bens ou serviços, nem convertidos em dinheiro.

DISPOSIÇÕES GERAIS
Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento serão
julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela organização do Evento.
A participação no Desafio TICNOVA, através da efetivação da inscrição e pagamento
da taxa de inscrição, conforme definido acima neste Regulamento, bem como o

posterior aceite online, implicam no conhecimento e total aceitação deste
Regulamento.
A aceitação online dos termos deste Regulamento pelos participantes, condição prévia
para a participação regular no Desafio TICNOVA, também implicará na expressa
autorização e licenciamento gratuitos, mundiais, livres de pagamento de royalties, por
prazo indeterminado ao Parque de Tecnologia da Informação de Maringá – Armazém
Digital e Software by Maringá, para fins de reprodução parcial ou integral, edição,
adaptação, tradução para qualquer outro idioma, publicação, transmissão, emissão,
distribuição e comunicação ao público por quaisquer meios e em quaisquer formatos
de:
1) nome, imagem, vídeo e voz dos participantes que poderão ser gravados durante o
período de participação neste Evento, a critério da equipe organizadora;
2) divulgação do escopo, conteúdo e funcionalidades do projeto vencedor. Os
participantes vencedores ou qualquer dos participantes não terão direito ao
recebimento de quaisquer valores, seja a que tempo e/ou a que título for, em virtude
de qualquer forma de utilização, divulgação e reprodução.
Os participantes declaram, ainda, que qualquer funcionalidade dos respectivos
projetos, bem como os próprios projetos desenvolvidos para a participação neste
Evento não ofendem ou transgridem quaisquer direitos de terceiros, especialmente
direitos de propriedade intelectual; não são ofensivos, injuriosos, difamadores; nem
são de qualquer forma ilegais ou ilícitos.
Os participantes concordam em indenizar e ressarcir o Parque de Tecnologia da
Informação de Maringá – Armazém Digital e Software by Maringá caso esta venha a
ser questionada por quaisquer das hipóteses previstas acima.
Se o Evento, de acordo com os critérios estabelecidos única e exclusivamente por ela
mesma, concluir que qualquer participante obteve qualquer vantagem indevida
mediante a utilização de meios fraudulentos e/ou quaisquer outros mecanismos
considerados inadequados pela organização do Evento, o referido participante, bem
como

seu

grupo,

será

imediatamente

desclassificado.

Quaisquer

disputas,

controvérsias ou reclamações que surgirem entre os participantes e o Desafio Ticnova,
relacionadas aos termos deste Regulamento deverão ser, exclusivamente, dirimidas
perante o Foro da Comarca da Cidade de Maringá - PR, com exclusão de qualquer
outro por mais privilegiado que seja.

