
 
DESAFIO SOMOS IFF 2018 

 
 

REGULAMENTO 
 

O DESAFIO SOMOS IFF 2018 é uma iniciativa da Diretoria de Extensão, Pesquisa e              

Pós-Graduação que visa incentivar, estimular e apoiar iniciativas de fomento ao ecossistema            

de empreendedorismo no IFF campus Campos Centro. 

1. Dos objetivos: 
 

1.1. Estimular estudantes de diferentes áreas de cursos superiores a projetar uma sala de             
inovação para apoio às empresas juniores e startups. 

1.2. Disseminar a cultura da inovação e do empreendedorismo. 
 
2. Do projeto: 

 
2.1. O projeto consiste na criação de um ambiente inovador para pesquisa e produção de              

ideias. 
2.2. A sala deve considerar um ambiente inspirador e dinâmico, confortável, de livre            

circulação e flexível, permitindo múltiplos arranjos. 
2.3. O espaço deve ser multifuncional e coexistir com uma área descontraída para            

entretenimento e um espaço silencioso para atividades que exijam concentração. 
2.4. O ambiente deve ser adequado à pesquisa e à produção de ideias para o encontro               

de até três empresas simultaneamente, e no máximo nove pessoas no local. 
2.5. O ambiente deve permitir um espaço para mentoria e integrar conceitos de sala de              

inovação e coworking. 
 
3. Dos requisitos: 
 

3.1. Para participar do projeto, as equipes devem possuir três integrantes de, pelo menos,             
dois cursos diferentes. 

3.2. Recomenda-se a participação de um estudante de Arquitetura na composição das           
equipes. 

3.3. Todos os integrantes devem ser estudantes do IFF, sendo um do campus Campos             
Centro. 

 
4. Da estrutura: 
 

4.1. Na data prevista no cronograma, em hora agendada previamente, as equipes           
visitarão o espaço a ser projetado e receberão a planta baixa. 

4.2. As equipes deverão organizar suas ideias, desenvolver o projeto e apresentar sua            
proposta em até duas pranchas resumo, no formato A2, e a relação de materiais e               
equipamentos utilizados para sua viabilização, ambos em PDF, na data prevista no            
item 5.  
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4.3. As pranchas resumo deverão ter no mínimo as seguintes informações: 

4.3.1. Perspectiva ilustrativa 
4.3.2. Planta humanizada 
4.3.3. Breve descrição da proposta 

 
5. Da apresentação: 

 
5.1. O projeto deverá ser impresso e exposto em área de circulação para mostra aos              

visitantes, conforme definido no cronograma. 
5.2. As equipes apresentarão seus projetos em 10 minutos para avaliação da banca            

examinadora. 
5.3. As equipes deverão estar preparadas para responder qualquer pergunta da comissão           

avaliadora a respeito do projeto apresentado. 
 
6. Do cronograma: 

 
6.1. As datas dos eventos estão descritas na página eletrônica do evento e no calendário              

a seguir. 

ETAPAS PERÍODO LOCAL 

Abertura das inscrições 25/07/18 https://somosiffcamposcent.wixsite.com/desafio 

Encerramento das inscrições 12/08/18 https://somosiffcamposcent.wixsite.com/desafio 

Divulgação da relação de 
participantes 15/08/18 https://somosiffcamposcent.wixsite.com/desafio 

Visita ao local e entrega da planta 
baixa 17/08/18  

Entrega das pranchas resumo e da 
relação de materiais e equipamentos 14/10/18 somosiff.campos.centro@gmail.com 

Exposição do projeto 24/10/18 Pilotis em frente ao NAPBEM 

Abertura, apresentação do desafio e 
premiação 25/10/18 Auditório Reginaldo Rangel 

 
7. Das inscrições: 

 
7.1. Para realizar a inscrição os candidatos devem acessar o link          

https://somosiffcamposcent.wixsite.com/desafio observando o prazo estabelecido no      
item 5. 

7.2. O formulário de inscrição deve ser preenchido uma única vez pelo responsável da             
equipe, indicando o número total de participantes e os dados solicitados. 

 
7.3. As dez primeiras equipes inscritas serão notificadas via e-mail e terão os nomes dos              

projetos divulgados nas mídias do evento até o prazo determinado no item 5. 

https://somosiffcamposcent.wixsite.com/desafio
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8. Dos critérios de avaliação 
 

8.1. Os projetos serão avaliados de acordo com os seguintes quesitos: 
 

8.1.1. Criatividade; 
8.1.2. Viabilidade; 
8.1.3. Flexibilidade; 
8.1.4. Funcionalidade; 
8.1.5. Acessibilidade. 

 
8.2. Os projetos deverão atender as necessidades do item 2. 

 
9. Da avaliação 
 

9.1. A comissão julgadora será formada por uma banca composta por especialistas e            
empresas convidadas; 

9.2. Cada membro da comissão avaliadora julgará cada uma das dez equipes, atribuindo            
até 20 pontos para cada quesito descrito no item 7.1. 

9.3. A classificação final será por ordem classificatória decrescente, pelo somatório da           
pontuação de todos os quesitos. A equipe que obtiver o maior somatório será             
vencedora. 

9.4. Em caso de empate, a equipe vencedora será aquela que receber maior pontuação             
no somatório parcial, obedecendo a prioridade estabelecida do quesito pela ordem           
descrita no item 7.1, até o desempate. 

 
10. Da premiação: 
 

10.1. O prêmio para a equipe vencedora será uma experiência cultural e gastronômica            
na cidade do Rio de Janeiro, com passeio no Museu do Amanhã, no Museu de Arte                
do Rio (MAR) e almoço em um restaurante do pólo gastronômico da região portuária. 

10.2. Receberão certificados de Menção Honrosa, os estudantes que forem         
classificados em 2º e 3º lugares. 

 
11. Dos casos omissos: 
 

11.1. Os casos omissos serão avaliados pela comissão organizadora do Desafio. Para           
quaisquer esclarecimentos sobre este regulamento, entrar em contato com a organização           
através do e-mail somosiff.campos.centro@gmail.com. 

 
 
 

Campos dos Goytacazes, RJ, 25 de julho de 2018 
 

Comissão Organizadora Desafio SOMOS IFF 2018  

mailto:somosiff.campos.centro@gmail.com

