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Mauá contra o Coronavírus
O Instituto Mauá de Tecnologia (IMT) convida toda a comunidade a participar do “Desafio
Acadêmico Mauá contra o Coronavírus”, sem a necessidade de adquirir qualquer compra
de produto ou serviço ou pagamento de nenhum valor.
1. O objetivo do Desafio é apresentar ideias, conceitos, análises, estudos, propostas ou
soluções para problemas e necessidades que surgiram ou vêm se apresentando neste período
de pandemia causada pelo Coronavírus.
2. A participação no Desafio é aberta a toda a comunidade interna (alunos, colaboradores e
egressos), assim como à comunidade externa.
3. Cada participante poderá enviar quantas propostas desejar, de forma individual ou em
equipes, sendo necessário que ao menos um membro da equipe seja estudante ou colaborador
do IMT.
4. Para participar do Desafio o interessado deverá enviar sua proposta por e-mail, dentro do
prazo estipulado, de acordo com as regras de participação descritas neste regulamento.
5. As propostas, ainda que preliminares ou em fase de concepção, poderão apresentar soluções
para produtos, serviços, processos ou sistemas, nas seguintes categorias: insumos; bens de
consumo duráveis e não duráveis; dispositivos, máquinas e equipamentos; EPI – equipamentos
de proteção individual; aplicativos, softwares e sites; serviços; processos de fabricação; logística;
sistemas complexos; estudos e análises econômicas e financeiras; comunicação; educação;
assistência social; entre outras.
6. As propostas deverão ser enviadas para o e-mail desafiocoronavirus@maua.br. Será enviado
um e-mail de confirmação a cada proposta recebida.
7. No corpo do e-mail o participante responsável pelo envio da proposta deverá informar: nome
completo, RA ou registro funcional e telefone de contato de todos os integrantes da equipe.
8. As propostas enviadas deverão estar num arquivo PDF, com tamanho máximo de 20 Mb e
deverão conter: a descrição da proposta, imagens ilustrativas, tabelas explicativas, desenhos
descritivos, gráficos, links para vídeos ou o recurso que for necessário para sua apresentação e
melhor entendimento.
9. O prazo para o envio das propostas é até às 23h59 do dia 21.04.2020.
10. As propostas serão avaliadas conforme os seguintes critérios: atenção ao tema, resolução
do problema proposto, viabilidade técnica, viabilidade financeira, criatividade, originalidade e
inovação.

11. A avaliação das propostas enviadas será realizada por uma banca avaliadora composta por
professores do Centro Universitário e colaboradores do Centro de Pesquisas do Instituto Mauá
de Tecnologia, profissionais da saúde e convidados externos de empresas parceiras.
12. A banca avaliadora fará a seleção das 3 (três) melhores propostas apresentadas (classificadas
em 1º, 2º e 3º lugares) e o resultado final será comunicado por meio dos canais de divulgação
do Instituto Mauá de Tecnologia até o dia 24.04.2020.
13. Os autores das propostas selecionadas serão comunicados por meio do e-mail e/ou telefone
informados, um dia antes da divulgação pública.
14. Aos autores das três propostas selecionadas e a todos os participantes serão enviados
digitalmente certificados de participação.
15. Por se tratar de um desafio acadêmico, sem fins lucrativos, todos os participantes autorizam
o uso não comercial e a divulgação pública das suas propostas enviadas, de forma aberta e
gratuita, sendo respeitada sempre a indicação de sua autoria.
16. Os participantes do desafio, neste ato, assumem total e exclusiva responsabilidade
pela proposta que enviarem, por sua titularidade e originalidade, incluindo, sem limitação,
responsabilidade por eventuais violações à intimidade, privacidade, honra e imagem de qualquer
pessoa, a deveres de segredo, à propriedade industrial, direito autoral e/ ou a respeito de todas
e quaisquer eventuais reivindicações de terceiros que se sintam prejudicados, eximindo o IMT
de qualquer responsabilidade relativamente a tais fatos, aspectos, direitos e/ou situações.
17. Ao participar do Desafio, o participante autoriza a utilização, de modo gratuito, definitivo
e irrevogável, de seu nome e imagem, em qualquer meio/ veículo escolhido pelo IMT,
para divulgação deste Desafio ou de outras ações similares relacionadas a ele, por prazo
indeterminado, sem restrição de frequência, sem que isso lhe implique qualquer tipo de ônus.
18. Fica a exclusivo critério da organização deste Desafio excluir qualquer participante que
apresente atitudes que fujam às regras estipuladas neste regulamento ou que sejam ilícitas ou
consideradas ofensivas aos costumes e à ética do IMT.
19. A organização deste desafio se reserva o direito de, a qualquer tempo, alterar regras,
condições, prazos e demais disposições do presente regulamento, sem que para tanto incida
em qualquer forma de penalização ou responsabilidade, a qualquer título.
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