
1º INNOVATION MARATHON FESP 

A FESP na era digital: estudo, trabalho, integração com 
mercado 

 

EDITAL 

O 1º Innovation Marathon FESP é um desafio voltado para todos os alunos. A iniciativa tem o intuito gerar 

soluções de inserção da instituição no mercado num mundo cada vez mais digital. 

O desafio de reposicionar a FESP no mercado em função de Curitiba ser consideradas uma das 

cidades mais inovadoras do mundo, foi a inspiração para a temática: “A FESP na era digital: estudo, 

trabalho, integração com o mercado”. Dia 15 de junho de 2019, nas instalações da Faculdade FESP, rua 

Dr. Faivre, 141 – Centro - Curitiba – PR. 

OBJETIVO 

1. O objetivo do 1º Innovation Marathon FESP é o desenvolvimento de uma estratégia inovadora 

de inserção da FESP na era digital, sendo esta de livre escolha dos participantes, podendo 

apresentar propostas que envolvam, mas não se limitem a: 

a) processos internos da FESP. 

b) infraestrutura acadêmica 

c) vínculo do objetivos de aprendizagem dos cursos com o mercado de trabalho. 

d) potencial de integração da FESP com o ecossistema de inovação de Curitiba 

2. Este desafio visa promover um ambiente de inovação, trabalho em equipe, exercício da 

criatividade estimulando a criação de soluções com viabilidade técnica e potencial de implantação. 

3. Esta 1ª edição propõe aos alunos um segundo desafio, que é o de criar a colaboração entre os alunos de 

diferentes áreas de atuação e que cursam diferentes cursos e períodos letivos. 

INSCRIÇÃO 

1. As vagas serão limitadas a 60 alunos inscritos, considerando a ordem de inscrição. Após o preenchimento 

das vagas permitidas, o sistema não fará mais novas inscrições e será encaminhado um comunicado sobre 

o encerramento das inscrições; 

2. As inscrições devem ser realizadas pelo site da instituição, no link abaixo, até a data de 12 de junho de 

2019. www.fesppr.edu.br  

3. No que se refere à formação das equipes, as inscrições devem ser realizadas por equipes, sendo 

que cada equipe deve ter no mínimo 4 alunos e no máximo 5 alunos. 

 

http://www.fesppr.edu.br/


 

ETAPAS 

1. As inscrições serão realizadas somente pela internet, no site www.fesppr.rdu.br até o dia 

14de junho de 2019 até as 22h; 

2. As equipes que forem formadas com alunos de cursos de graduação diferentes (Administração, BSI, 

Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Direito e Economia) terão um ponto extra na avaliação do 

projeto ao final do desafio; 

3. O Cronograma do 1º Innovation Marathon  FESP, é o seguinte: 

Etapas do Innovation Marathon! 
● Etapa 1 – 8h30 - 12h 

8h30 - Início do Check-in 

9h - Maratona Começa! 
1. Apresentação do Desafio 

2. Identificação dos Grupos 

3. Explicação do processo do Fesp Innovation Marathon 
4. Direcionamento para os ambientes de co-criação 
5. Jornada da Manhã 

12h -12h45 - Intervalo para lanche com desconto no Pátio Faivre para os participantes! 
● Etapa 2 – 12h45 - 18h 

1. Jornada da Tarde 

2. Estruturar a ideia 

3. Preparar o Pitch de apresentação da solução 

● Etapa 3 

1. Apresentação 

2. Julgamento 

3. Premiação 

18h - Encerramento do 1º Fesp Innovation Marathon 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

A Comissão Organizadora composta por integrantes da Supeernova – Agência FESP de Inovação, Empresa 

Jr e 365 HUB terão as seguintes atribuições: 

a) Proceder à organização e realização 1º Innovation Marathon FESP, em conformidade com o 

presente Edital, praticando todos os atos legais e administrativos necessários; 

b) Acompanhar todas as atividades do concurso e dirimir as dúvidas dos participantes; 

c) Coordenar os horários de início e de encerramento das atividades; 

d) Decidir sobre adiamento de quaisquer das etapas, bem como seu cancelamento definitivo, em caso 

de impossibilidade técnica, número insuficiente de participantes ou por outro problema que inviabilize a 

sua realização; 

e) Definir os mentores, palestrantes e Comissão Julgadora; 

COMISSÃO JULGADORA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

http://www.fesppr.rdu.br/


No dia 15 de junho de 2019, de acordo com o cronograma de atividades, a Comissão Julgadora fará a 

análise/avaliação das soluções planejadas pelas equipes por meio da apresentação da estratégia a ser 

implantada, desenvolvida ao longo do dia do desafio. 

Para referida análise serão utilizados os seguintes critérios: 

1. Oportunidade e problema real que a estratégia pretende resolver; 

2. Solução do negócio, identificando a proposta de valor e os benefícios; 

3. Diferencial da solução, perante suas concorrentes e inovações; 

4. Estágios de implantação; 

5. Viabilidade de execução.



PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Todos os materiais de qualquer natureza criados e/ou fornecidos pelos PARTICIPANTES e respectivas equipes 

em razão da participação neste 1º Innovation Marathon FESP e todos os direitos intelectuais a eles 

relativos pertencerão com exclusividade à Faculdade FESP, que poderá usá-los, por si ou por terceiros, 

sob qualquer meio ou forma, a seu exclusivo critério, sem qualquer restrição ou limitação de qualquer 

natureza. Os PARTICIPANTES e sua respectiva equipe declaram e garantem que os materiais referidos 

acima não infringem direitos de terceiro. Os PARTICIPANTES concordam com a cessão dos direitos de 

propriedade intelectual à Faculdade FESP sobre quaisquer ideias, sugestões, esboços, projetos e colaborações, 

que sejam enviados nos termos deste 1º Innovation Marathon FESP, cientes de que podem ou não ser 

aproveitados pela Faculdade FESP, sem nenhuma expectativa de direito e/ ou obrigação. Somente devem 

ser enviadas ideias, sugestões, esboços, projetos e colaborações passíveis de divulgação, os quais os 

PARTICIPANTES não estejam impedidos de divulgar em decorrência de acordos de confidencialidade, 

ou em virtude de outras obrigações legais ou contratuais. Durante o prazo de 2 (dois) anos, as ideias, 

sugestões, esboços, projetos e colaborações enviados pelos PARTICIPANTES poderão ser avaliados, 

explorados e colocados em produção/implementação (incubação) pela Faculdade FESP, sendo que, após 

esse prazo, caso não os sejam aproveitados, a Faculdade FESP devolverá/cederá aos respectivos autores, 

a título gratuito, os direitos intelectuais a eles relacionados, mediante reclamação por escrito. 

CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO 

Serão desclassificadas as equipes cujos trabalhos: 

I. Não atenderem às cláusulas do presente Edital; 

II. Forem identificados como plágio ou que apresentem cópias literais de outros trabalhos/ projetos/ 

produtos; 

III. Não forem apresentados no dia e hora definidos no cronograma deste edital. 

IV. Não é permitida a saída de estudantes antes do término do evento as 17h00, qualquer integrante que 

não cumpra essa exigência vai desclassificar toda a equipe. 

V. Utilização de recursos externos não disponíveis na Faculdade FESP exceto celulares, notebooks e  

tablets. 

PREMIAÇÃO 

No dia 15 de junho de 2019 serão premiados conforme o critério de julgamento da Comissão 

Julgadora, a equipe do primeiro e do segundo lugar. 

1. Premiação para a equipe em primeiro lugar será um curso de pós-graduação na modalidade 



presencial ou EaD com desconto de 50%, para cada integrante, com validade de inscrição de até 12 

meses após a conclusão do curso de graduação na FESP 

2. Premiação para a equipe em segundo lugar será um curso de extensão universitária, na 

modalidade presencial ou EaD com desconto de 50%, para cada integrante com validade de inscrição 

de até 12 meses após a conclusão do curso de graduação na FESP; 

3. Todos os alunos que participarem do desafio, independente da colocação no concurso e que não seja 

desclassificado, receberá 15 horas de atividades complementares. 

 

Curitiba – PR, 03 de junho de 2019. 
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