AVALIAÇÃO DOS PROJETOS PARA A TENDA TECNOLÓGICA
Os projetos de inovação aprovados para apresentação na Tenda Tecnológica passarão por
avaliação de Consultores Externos. A avaliação ocorrerá ao longo do evento e durante a
visitação dos consultores no dia 12/9, no período das 9h às 17h.
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO PELOS CONSULTORES
Previamente a Comissão Avaliadora, composta por consultores externos, dividirá entre si os
projetos de inovação para fins de avaliação. Os Consultores Externos farão uma visita a cada
um dos projetos da Tenda Tecnológica. Neste momento os pesquisadores/inventores dos
projetos farão uma apresentação de no máximo 15 minutos divididos em duas partes:
PARTE 1: APRESENTAÇÃO ORAL
A) Dez minutos de apresentação oral onde serão observados os seguintes pontos:
● Área de aplicação da tecnologia - qual a área de mercado que a tecnologia pode ser
utilizada. Qual destas áreas a tecnologia tem maior potencial de ser aproveitada,
podendo trazer maior ganho econômico com menor risco.
● Estágio de desenvolvimento - estimação da maturidade tecnológica.
Mercado

A tecnologia encontra-se desenvolvida e madura para aplicação
em larga escala.

Protótipo

A tecnologia encontra-se desenvolvida e validada em escala
laboratorial ou em pequena escala.

Laboratório

A tecnologia encontra-se parcialmente desenvolvida, mas com
pontos críticos faltantes.

Ideia

A tecnologia encontra-se ainda na etapa de elaboração de sua
concepção/projeto inicial.

● Tipo de proteção da propriedade intelectual - o projeto considerou algum tipo de
proteção a criação (estudos de anterioridades em bases de patentes ou artigos
científicos, pedido de patente, sigilo contratual, etc.).
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● Problema que a tecnologia se propõe a resolver - descrever a relevância do problema
que a tecnologia visa solucionar.
Alta

A tecnologia resolve um problema claro, o mercado é crescente e/ou
consistente.

Média

A tecnologia resolve um problema claro e o mercado de atuação é difuso
e/ou restrito.

Baixa

Não está claro que problema a tecnologia resolve (foco de atuação), mas
o mercado de atuação é crescente e/ou consistente.

Não
Não está claro que problema a tecnologia resolve e o mercado de atuação
identificada é difuso e/ou restrito

● Qual a solução proposta e o grau de inovação - abordar o diferencial da solução
proposta e quais os benefícios que a tecnologia oferece para a sociedade, destacando
se a inovação é incremental ou disruptiva. Destacar se a inovação do projeto é um
novo processo, produto, serviço ou modelo de negócio, abrindo novos mercados e
oportunidades de negócio.
B) Cinco minutos de questionamentos por parte dos consultores aos inventores sobre o
projeto, buscando esclarecer os itens acima que não ficaram evidenciados na apresentação
oral.
PARTE 2: 1ª AVALIAÇÃO – Cada avaliador selecionará dois (2) projetos de inovação
dentre os quais avaliou. Os seis (6) projetos selecionados farão nova apresentação para
Comissão Avaliadora, preferencialmente na Sala de Apresentação da Tenda Tecnológica,
seguindo as mesmas orientações descritas na PARTE 1.
PARTE 3: DELIBERAÇÃO - Após todas as apresentações os Consultores Externos se
reunirão para análise final e deliberação sobre cada projeto. Os consultores elaborarão um
relatório conclusivo indicando os projetos aprovados e a ordem de classificação que será
entregue ao Comitê Organizador do evento. O resultado será divulgado no dia 12/9, quartafeira, a partir das 17h.
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