GINGA TANK UnP - Edição Natal, Rio Grande do Norte
REGULAMENTO 2018
(Aprovado pela Resolução nº 109/2018-CONSUNI, de 08/10/2018)

UNIVERSIDADE POTIGUAR - UnP
Centro de Excelência em Empreendedorismo - Empreende
1. Do Objetivo: A realização do evento Ginga Tank é uma iniciativa para promover a divulgação
e compartilhamento de boas práticas e soluções a partir de projetos, iniciativas e/ou trabalhos
de conclusão de curso desenvolvidos na Universidade Potiguar.
É uma ação que visa a mobilização de uma Rede de Conhecimentos e Inovações, para receber
e selecionar a concepção de ideias, conceitos, protótipos - conceituais e funcionais, prépropostas de projetos e de propriedade intelectual, de novos produtos, processos e tecnologias
em apoio ao desenvolvimento econômico e social bem como à resolução de problemas da
sociedade.
2. Da data e local de realização: O Ginga Tank UnP ocorrerá no dia 12/12/2018 na Unidade
Roberto Freire do Campus Natal da Universidade Potiguar localizada no seguinte endereço:
Av. Engenheiro Roberto Freire, 2184 - Capim Macio, Natal - RN, 59082-902, com início às 19
horas.
3. Do processo de execução: Para realização do evento, serão compostos dois times nas
seguintes estruturas:
a. Curadoria de Projetos: organização de um time de docentes TI que irão avaliar os
melhores projetos com foco em impacto, ineditismo e abrangência. Esta Comissão
Técnica (escolhida pela UnP a seu exclusivo critério), pré-selecionará e divulgará até
30 melhores propostas inscritas, que participarão da banca final do evento. Serão
utilizados os seguintes critérios: Grau de aderência ao Desafio; Grau de criatividade e
atratividade da ideia com foco nos objetivos definidos; Votação por parte da rede de
participantes (visitantes, comentários realizados pelas empresas parceiras e backoffice
em geral).
b. Curadoria de Mercado:








01 Representante do SENAI.
01 Representante do SEBRAE.
01 Representante do IEL.
01 Representante CDL Jovem Natal.
01 Empresário local.
A Presidente da UnP.
O Reitor da UnP.

c. Ginga Show: Para avaliação dos projetos será montada uma banca de juízes
(composta pelos membros da curadoria de mercado), que pontuará as apresentações
orais, em formato Pitch (breve apresentação para que novos negócios ou ideias
possam atrair a atenção de investidores e clientes), de até 30 melhores ideias préqualificadas, utilizando os seguintes critérios:

Critério
1. Melhores ideias de acordo com a opinião da banca
(qualidade das ideias).
2. Grau de aplicabilidade dos projetos em empresas
e/ou comunidades.
3. Abragência e impacto dos projetos.
4. Ideia mais votada pelo público externo.





Pontuação
1º lugar – 40 pontos
2º lugar – 30 pontos
3º lugar – 20 pontos









1º lugar – 30 pontos
2º lugar – 20 pontos
3º lugar – 10 pontos
1º lugar – 20 pontos
2º lugar – 10 pontos
3º lugar – 05 pontos
10 pontos

Na hipótese de empate com a pontuação segundo os critérios acima listados, o critério de
desempate é o Critério 1 que indica a maior qualidade das ideias.
4. Das condições de participação: Os participantes serão convidados ou selecionados pela
Curadoria de Projetos e devem ser obrigatoriamente alunos regularmente matriculados na
Universidade Potiguar. Os critérios de participação são:
a. Ser aluno concluinte com projeto de TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) finalizado e
com aderência a este edital, ou possuir projetos e iniciativas desenvolvidas na
Universidade Potiguar.
b. O participante deve enviar um power point com seu TCC (Trabalho de Conclusão de Curso)
finalizado, projeto ou iniciativa até o dia 20 de novembro para o e-mail do Empreende:
empreende@unp.br
c. Ao realizarem o envio, os participantes concordam em ceder à Universidade Potiguar, de
forma gratuita e exclusiva, total e definitivamente, bem como a título universal, em caráter
irrevogável e irretratável, todos os direitos autorais, de privacidade e de propriedade
intelectual e industrial que possam eventualmente surgir sobre a ideia criada, garantindo o
sigilo das informações confidenciais trocadas no âmbito do evento.
d. Confirmação do acesso à plataforma OneCampus, disponível no Blackboard, dando início
ao seu passaporte.
5. Da aplicação das ideias em projetos
a. Ideias e propostas podem ser aplicadas em projetos pela Universidade Potiguar imediatos
ou postergados para outro momento ou, ainda, armazenadas em um banco de ideias, não
havendo obrigatoriedade de execução.
6. Premiação
a. O resultado do evento e os nomes dos ganhadores serão divulgados no site da UnP no
dia 13/12/2018.
b. As premiações relacionadas ao Ginga Tank UnP serão:
c.
1º lugar: Bolsa de pós-graduação integral UnP;
2º lugar: Bolsa de 60% para pós-graduação UnP;
3º lugar: Bolsa de 30% para pós-graduação UnP;
*As bolsas não são acumulativas.
*As bolsas são de Lato Sensu.
d.

Os prêmios são pessoais, não se responsabilizando a UnP por eventuais restrições que
os contemplados possam ter para usufruí-lo ou danos e prejuízos decorrentes do efetivo
uso do prêmio.

7. Cessão de direito de uso de nome e imagem
a. Os participantes têm ciência e autorizam a utilização gratuita de seu nome, imagem e som
de voz, as ideias e propostas selecionadas, a lista de ganhadores e os respectivos prêmios
para qualquer divulgação ou uso publicitário em qualquer mídia eletrônica ou impressa
atrelada ou não a este evento, sem a necessidade de anterior aprovação do participante.
8. Disposições gerais
a. O participante assume plena e exclusiva responsabilidade pela ideia que cadastrar, por sua
titularidade, originalidade, incluindo, sem limitação, responsabilidade por eventuais
violações de informações, à intimidade, privacidade, honra e imagem de qualquer pessoa,
a deveres de segredo, à propriedade industrial, direito autoral, propriedade intelectual e/ou
a quaisquer outros bens juridicamente protegidos, eximindo a UnP, de qualquer
responsabilidade relativamente a tais fatos, aspectos, direitos e/ou situações.
b. O participante reconhece e aceita expressamente que a UnP não poderá ser
responsabilizada por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação neste evento ou
da eventual aceitação dos prêmios. A participação neste evento implica na aceitação total
e irrestrita de todos os itens deste Regulamento.
c. Casos omissos serão analisados e deferidos pela UnP, por meio do Comitê Deliberativo do
Ginga Tank UnP.

O Presente edital entra em vigor na data dessa publicação.
Natal, 31 de outubro de 2018.

Kleidson Daniel Medeiros Leopoldino
Coordenador do Centro de Excelência em Empreendedorismo – Empreende
Campus Natal

