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EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS NEEDCAMP Junho 2021 

 

O Núcleo de Excelência em Engenharia Digital e Design-NEED torna público o edital para 

seleção de projetos para participação da 1ª Maratona Virtual de Engenharia Digital do Alto 

Paraopeba a ser realizada entre 21 e 26 de junho de 2021. 

 

1. Sobre o NEED 

 

O Núcleo de Excelência em Engenharia Digital e Design (NEED) é hospedado no QG da 

Inovação em Congonhas/MG, integrando um ecossistema de inovação com o propósito de 

alavancar soluções ancoradas em Engenharia Digital e Design para enfrentar desafios 

tecnológicos que envolvam transformação digital em várias áreas como: Engenharia, 

Arquitetura, Construção Civil, Design, 5G, Data Science, Saúde, Energias Renováveis, 

Indústria 4.0, Educação, Agronegócio, Cidades Inteligentes, Segurança Pública, Cibernética, 

etc. 

 

Tem por objetivo a promoção de ideias inovadoras, aplicadas à solução de problemas, 

buscando, assim, obter melhorias ou criação de novos negócios na região colocando o Alto 

Paraopeba no radar da Inovação. Através do desenvolvimento da engenharia digital e do 

design o NEED busca ser referência regional junto ao QG da Inovação ao propiciar conexões 

e melhorar a sinergia da Tríplice Hélice. Sua atuação busca aumentar a empregabilidade, 

apontando oportunidades profissionais e proporcionando um diferencial competitivo através 

da qualificação e especialização profissional.   

 

O propósito é gerar valor por meio de metodologias aplicadas à Engenharia Digital e Design, 

formando um legado para a região. As principais linhas de atuação do NEED são: capacitação 

e especialização profissional, prestação de serviços e transferência de propriedade intelectual. 
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2. Sobre o NEEDCAMP 

 

Trata-se da 1ª Maratona Virtual de Engenharia Digital e Design do Alto Paraopeba. O evento 

tem por objetivo sensibilizar e estimular Instituições de Ensino (Superior e Técnico), 

Governo e Empresas da região do Alto Paraopeba em relação à temática de Engenharia 

Digital e Design, aumentando assim a massa crítica de profissionais dos três segmentos 

relacionados para atuarem de maneira coordenada. 

Para atingir esse objetivo o evento foi estruturado em 2 eixos. O 1º eixo será constituído de 

um minicurso e palestras técnicas. O 2º eixo será constituído de uma competição denominada 

Maratona de Elaboração de Projetos, projetos estes, conceituais, desenvolvidos a partir do 

conteúdo contemplado no minicurso, nas palestras e nas discussões em salas virtuais. Esses 

projetos deverão ser apresentados na forma de Pitch que serão avaliados por uma comissão 

julgadora, que apontará os três melhores projetos.   

 

3. Sobre o ESG 

 

A adoção de princípios ESG na análise de projetos permite-nos trazer o desenvolvimento de 

soluções voltadas para o bem da sociedade, manutenção do planeta e construção de um 

mundo melhor. A sigla ESG resume questões ambientais, sociais e de governança. Os 

princípios elencam-se em: 

a. Fatores ambientais: uso de recursos naturais, emissões de gases de efeito estufa (CO2, 

gás metano, etc.), eficiência energética, poluição, gestão de resíduos e efluentes; 

b. Fatores sociais: políticas e relações de trabalho, inclusão e diversidade, engajamento 

dos funcionários, treinamento da força de trabalho, direitos humanos, relações com 

comunidades, privacidade e proteção de dados; 

c. Fatores de governança: independência do conselho, diversidade na composição do 

conselho de administração, ética e transparência. 

 

 

 

 

 



3 

 

4. Compromisso com Valores Éticos 

 

A equipe organizadora quer proporcionar um ambiente mais criativo, divertido e inovador 

possível, mas, para isso, é extremamente importante que cada um dos participantes esteja 

compromissado ao máximo com os valores de respeito e civilidade do evento. A 

inobservância das instruções poderá ocasionar o imediato cancelamento da inscrição do 

participante, seja antes ou 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 um dos membros da equipe 

organizadora. Eventuais incidentes ocorridos durante o evento online e/ou no chat da 

maratona, envolvendo quaisquer aspectos relativos ao comportamento dos participantes, ou 

descumprimento das instruções descritas acima pela equipe com relação ao evento, serão 

resolvidos de forma soberana e irrecorrível pela própria equipe organizadora. 

 

5. Elegibilidade da Participação 

 

Para ingresso na maratona os interessados deverão apresentar um projeto conceitual 

interdisciplinar nas diversas áreas do conhecimento de Engenharia Digital.  

 

São elegíveis para participar, exclusivamente, estudantes de Instituições de Ensino Técnico 

ou Superior do Alto Paraopeba. 

 

Quaisquer dúvidas/sugestões quanto ao conteúdo deste edital submeter um e-mail a: 

qg.need@gmail.com, categorizando o assunto como “Dúvida”. As dúvidas devem ser 

submetidas entre dia 26/05/21 até o dia 25/06/21 às 23:59. 

 

Os pré-requisitos são separados em classificatórios e eliminatórios.  

O pré-requisito CLASSIFICATÓRIO é: 

 

a. Equipes com no mínimo 3 pessoas e máximo 5 participantes; 

 

 

 

mailto:qg.need@gmail.com
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Os pré-requisitos ELIMINATÓRIOS são: 

 

a. A proposta de projeto não atender a pelo menos um parâmetro ESG, conforme 

descrito no item 3; 

b. Conduta antiética em qualquer umas das fases da competição, julgada pelos 

organizadores da competição, conforme descrito no item 4; 

c. Não utilização do template da apresentação, disponível em 

https://buildtech.com.br/needcamp/  na aba edital;  

d. Entrega do pitch com duração inferior a 2min 40s ou superior a 3min 20s. 

6. Inscrições e Comprovantes 

 

• TODOS deverão se registrar para a MARATONA e AQUECIMENTO entre os dias 

24/05/21 a 26/06/21, disponível em: https://buildtech.com.br/needcamp/  na aba 

inscrição; 

• Participantes de equipe na COMPETIÇÃO não precisam solicitar certificado para 

as palestras do AQUECIMENTO e da MARATONA. 

• As solicitações de certificados para as palestras do AQUECIMENTO serão realizadas 

no link de cada palestra e gerarão comprovantes. As mesmas terão um período de 

disponibilidade para serem acessadas.  

• A solicitação para o certificado das palestras da MARATONA deverá ser feita 

individualmente, devendo ser efetivadas até as 21h00 do dia de cada palestra. Os 

links de cada palestra estarão disponíveis no site do evento: 

https://buildtech.com.br/needcamp/ e também serão disponibilizados em cada 

palestra anterior. 

• Apenas um participante de cada equipe (doravante chamado Coordenador) poderá 

realizar o cadastro do projeto interdisciplinar de sua equipe. 

 

 

 

https://buildtech.com.br/needcamp/
https://buildtech.com.br/needcamp/
https://buildtech.com.br/needcamp/
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7. Avaliação  

 

A avaliação será realizada em duas etapas: 

 

• A primeira etapa consiste em pontuar a partir dos critérios descritos conforme tabela 

1 – essa pontuação será contabilizada por membros da organização do evento. 

 

• A segunda etapa, será caracterizada pela seleção de até 10 equipes com as maiores 

pontuações – essa segunda etapa consiste na avaliação de uma banca composta por 

especialistas de notório saber e reputação.  

Obs.: Em caso de empate, o critério de desempate será a nota da primeira etapa. 

 

A classificação quanto ao porte da empresa será avaliada com base na classificação do Sebrae 

que utiliza como base a quantidade de funcionários que a empresa possui, conforme link: 

https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/MPE_conceito_em

pregados.pdf . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/MPE_conceito_empregados.pdf
https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/MPE_conceito_empregados.pdf
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Primeira Etapa: Critérios de Avaliação da Primeira etapa se encontram na Tab. 1. 

Tabela 1 - Distribuição de pontos da primeira etapa 

Atividade Pontuação 

Padrinhos p/ Etapa Máximo 

Padrinho de Empresa (apresentar 1 opção):   

- Grande Porte 2  

- Médio Porte 4 6 

- Micro/pequena Empresa 6  

Padrinho da Prefeitura: 4 4 

Interdisciplinaridade entre participantes da equipe   

Cursos:   

- 3 cursos diferentes 6 6 

- 2 cursos diferentes 4  

Participantes de duas ou mais entidades acadêmicas  5 5 

Participante de pós graduação nível mestrado 3 3 

Participante de pós graduação nível doutorado 4 4 

Participação nas Lives   

Valor por pergunta selecionada por equipe (máximo 2/dia – 3 dias)   

- Selecionada para ser respondida ao vivo  2   12 

- Não selecionada para ser respondida ao vivo 1   

Temática   

Inovação Técnica, Gerencial e/ou Tecnológica 1 a 5 10 

Ciência de Dados  1 a 5  

 

 

Segunda Etapa: A segunda etapa é composta de 5 critérios que serão avaliados pelos 

jurados, com notas de 0 a 10: 

a. Relevância do problema; 

b. Impacto da solução; 

c. Aderência ao ESG; 

d. Grau de inovação; 

e. Qualidade da Apresentação. 
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8. Projeto Conceitual 

O projeto deverá ser elaborado considerando-se o template disponibilizado e será entregue 

no formatado de um Pitch. 

 

- Projeto conceitual: entenda-se como sendo destinado à concepção e à representação do 

conjunto de informações técnicas iniciais e aproximadas, necessários à compreensão da 

configuração do projeto, podendo incluir soluções alternativas. 

 

- Pitch: é uma apresentação direta e curta, de até 3 minutos, com o objetivo de despertar o 

interesse do ouvinte sobre uma ideia, um negócio ou sobre um projeto, assim, o pitch deve 

conter as informações essenciais e diferenciadas sobre o tema abordado, as quais podem ser 

apresentadas verbalmente ou com auxílio de material audiovisual. 

 

9. Envio do Pitch 

 

A entrega do pitch deve ser por meio do envio de um link do youtube®, de forma não listada, 

conforme mostrado no vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=8FqdljdU3m8 até as 

14:00 do dia 25/06/21, pelo email: qg.need@gmail.com . É necessário especificar no assunto 

do e-mail: “PITCH + <nome da equipe>”.  

OBS 1.:   Só serão aceitos apresentações que tenham atendido o acima orientado. 

OBS 2.:  Será disponibilizado uma lista de ideias com projetos conceituais no link da 

página do evento: https://buildtech.com.br/needcamp/ na aba edital, pode-se utilizar 

as ideias como projeto desta competição. 

 

10. Da programação prevista 

 

A programação atualizada do evento se encontra na página: 

https://buildtech.com.br/needcamp/ . 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8FqdljdU3m8
mailto:qg.need@gmail.com
https://buildtech.com.br/needcamp/
https://buildtech.com.br/needcamp/
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11. Da premiação  

 

Será premiado a equipe que obtiver as três melhores pontuações na segunda fase, apenas será 

utilizado a nota da primeira etapa em caso de empate, conforme tabela 2. 

 

Tabela 2 - Premiação 

Colocação Prêmio 

1° lugar 

• Estágio Virtual 200 horas, não remunerado, na Empresa de 

Engenharia - Blossom Consult (conta como estágio obrigatório); 

• Monitoria de Aceleração de Start Ups pela Raja Ventures. 

2° lugar 

 

3° lugar 

• Monitoria de Aceleração de Start Ups pela Raja Ventures; 

• Orientação para a construção de networking com profissionais de 

empresas de tecnologias. 

 

 

12. Disposições Gerais  

 

Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento serão julgadas 

e decididas de forma soberana e irrecorrível pela organização do evento. 

Através da efetivação da inscrição, conforme definido acima neste edital, bem como o 

posterior aceite on-line, implicam no conhecimento e total aceitação deste edital. 

Os participantes declaram, ainda, que de qualquer funcionalidade dos respectivos projetos, 

bem como os próprios projetos desenvolvidos para a participação neste evento não ofendem 

ou transgridam quaisquer direitos de terceiros, especialmente direitos de propriedade 

intelectual, não são ofensivos, injuriosos, difamadores, nem são de qualquer forma ilegais ou 

ilícitos. 

Se a organização do 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. 


