Edital Maratona Nação USP
1 - Do Evento
Você já imaginou algo dentro da USP e pensou que um determinado
processo poderia ser otimizado, de forma simples que ninguém tenha pensado?
Você já olhou para um certo grupo ou entidade uspiana e pensou que as
problemáticas vivenciadas poderiam ser resolvidas por outro(s) grupo(s), bastando
apenas haver uma interação entre eles? Pois a Maratona Nação USP permitirá que
você externalize suas ideias para melhorar serviços, processos ou mesmo melhorar a
infraestrutura para que possa não apenas melhorar a vida dentro da USP, mas
também ganhar prêmios com suas ideias.
O evento Maratona Nação USP é uma ação do NUSPE - Nação USP
Empreendedora, projeto apoiado pelo Edital InovaGrad da Agência USP de
Inovação - AUSPIN, Instituto de Física de São Carlos - IFSC, Instituto de Ciências
Matemáticas e de Computação - ICMC, Escola de Engenharia de São Carlos - EESC
e Pró-Reitoria de Extensão da USP. Olhando a USP como um modelo de nação,
visamos o incentivo ao empreendedorismo e a uma comunidade empreendedora
que resolva os problemas da USP dentro da própria universidade, servindo como
exemplo para toda a sociedade.

2 - Data e Local
A Maratona Nação USP ocorrerá em duas etapas:
2.1.Primeira Etapa: realizada à distância com envio pelo formulário
encontrado em LINK de: um vídeo de até 3 (três) minutos e um (1) relatório
de até 5 (cinco) páginas com a explicação da proposta; a data limite para
submissão da primeira etapa foi estendida para o dia 5/11/2019.

2.2. Segunda etapa: consiste em uma Maratona que ocorrerá nos dias
07 e 08 de dezembro de 2019 na USP, campus São Carlos.

Cronograma completo
Primeira Etapa - Envio pela Internet

1 - Divulgação do evento e do edital
2 - Período de inscrição
das equipes participantes
para a Pré-Seleção

11/10/2019

Início: 11/10/2019

3 - Resultado da Pré-Seleção

Prazo Final: Domingo, 5
de novembro de 2019 às
23h59.

Quarta-feira, 20 de novembro de 2019

Segunda Etapa - Maratona Nação USP - Etapa presencial em São Carlos
Dia 07/12/2019
1 - Credenciamento

10h00-12h00

2 - Abertura

12h00

3 - Início da Maratona

12h30

Dia 08/12/2019
4 - Fim da Maratona Nação USP

12h00

5 - Início da Apresentação das Soluções

13h00

6 - Encerramento e Premiação

18h00

3 - Inscrições
A inscrição é gratuita e deverá ser realizada por meio do preenchimento do
formulário disponível no LINK até as 23h59 do dia 05/11/2019, horário oficial de
Brasília. A inscrição pode ser feita em grupo de 2 até 5 pessoas. Inscrições após o
prazo limite não serão aceitas pela organização.
Poderão participar da Maratona Nação USP apenas alunos, funcionários
técnicos, administrativos e docentes da Universidade de São Paulo, sejam eles de
qualquer campi.

Para a segunda etapa, serão aprovados até 50 pessoas, permitindo
pequenas alterações para melhor adequar todos os grupos selecionados.

4 - Participação no Evento
Os classificados para a segunda etapa poderão, se achar necessário, levar
suas próprias ferramentas de trabalho pessoal (tablets, smartphones, notebook,etc).
A organização disponibilizará durante o evento:
-

infraestrutura necessária, tal como: dormitório, rede elétrica, acesso à
internet, material de escritório, mesas e cadeiras, transporte entre os
campi da USP para São Carlos (os horários de saída e retorno do
transporte de cada campi será disponibilizado no e-mail dos
participantes) e alimentação durante os dois dias de evento;

-

após o início das atividades, os inscritos deverão permanecer no local de
realização do evento até seu encerramento;

-

será permitido utilização de dados externos, obtidos de qualquer fonte
desde que não violem direitos autorais;

-

não serão aceitos projetos prontos (exceto o já apresentado na primeira
etapa) ou que já estejam iniciados antes do início do evento oficial.
Caso seja identificado, os participantes serão desclassificados.

5 - Tópicos propostos
Para participar do evento você deve apresentar propostas de melhoria e
soluções para problemáticas existentes em qualquer um dos tópicos listados a
seguir:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Transporte oferecido pela USP;
Segurança do campus (ou campi);
Restaurante universitário;
Evasão dos cursos;
Ensino à Distância (EAD);
Ociosidade dos campi aos finais de semana;
Financiamento de projetos extracurriculares de ensino, cultura e extensão;
Integração entre projetos extracurriculares;
Espaços multiuso pelos projetos;
Inovação e geração de produtos de dentro para fora da Universidade;

●

Uso da universidade como fator de integração social.

6 - Apresentação dos Projetos na etapa presencial
O desenvolvimento e apresentação dos projetos deverão respeitar o
cronograma indicado no item 2.
A organização do evento será responsável por definir a ordem de
apresentação dos projetos para a banca.
Cada grupo apresentará seu projeto em um tempo pré-determinado no dia
do evento. O tempo para as apresentações dependerá do número de equipes no
dia.
As apresentações serão realizadas no local do evento perante todos os
participantes e a Comissão Julgadora.

7 - Resultado Final
O resultado será anunciado no dia do evento, logo após o julgamento pela
Comissão Julgadora e será posteriormente publicado no site do evento.

8 - Da Premiação
O prêmio será dado para o grupo classificado como primeiro colocado. O
valor do prêmio é de R$ 10.000,00 (dez mil) reais. E a solução proposta fará parte
das frentes de ação da Nação USP Empreendedora, visando sua implementação
na USP.
Os projetos classificados poderão ser disponibilizados para possíveis
investidores e interessados.

9 - Professores Colaboradores
Escola de Engenharia de São Carlos - EESC/USP
Antônio Nélson Rodrigues da Silva
Daniel Capaldo Amaral
Daniel Varella Magalhães
Glauco Augusto de Paula Caurin
Marcelo Becker

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação - ICMC/USP
Kalinka Castelo Branco
Instituto de Física de São Carlos - IFSC/USP
Vanderlei Salvador Bagnato

10 - Das Disposições Finais
Os participantes cedem gratuitamente ao NUSPE, por prazo indeterminado,
sem exclusividade, o direito de uso de sua imagem, texto e/ou voz em qualquer
tipo de material. Como contrapartida o NUSPE compromete-se a utilizar a imagem
dos participantes sem efetuar modificações na fisionomia e ainda a não utilizar a
imagem de forma depreciativa, ou que possa representar, sob qualquer forma,
algum tipo de violação de dano moral.
O preenchimento do formulário de inscrição implica automaticamente na
concordância dos termos deste Edital.
Os casos omissos e eventuais dúvidas referentes a este Edital serão resolvidas
e esclarecidas pelos organizadores do evento.

11 - Contato
Nação USP Empreendedora - nacaousp@ifsc.usp.br
Organizadores
João Victor Prado de Almeida
Martin Gasalla Lemos
Leticia Rodrigues de Melo
Adriele Hortência da Fonseca Macedo
Beatriz Landgraf Gomes
João Pedro Tahan

