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1. DENOMINAÇÃO, OBJETIVO E CONCEITO 
 

1.1 Denominação 
 

O desafio de empreendedorismo do ITA, denominado ITA Challenge, é uma iniciativa 

do Centro de Competência em Manufatura (CCM-ITA). Voltado para empreendedores 

com habilidades em criar, desenvolver e gerir negócios criativos e inovadores.  

1.2 Objetivo do Desafio 
 

O ITA Challenge 2017 tem como objetivo o incentivo às iniciativas de 

Empreendedorismo e Inovação na comunidade acadêmica. Trata-se de uma 

competição entre equipes, de no mínimo de 2 integrantes, que devem desenvolver 

projetos inovadores, com respectivos planos de negócio que os tornem viáveis, 

levantando os principais aspectos a serem observados para a introdução de seus 

produtos no mercado. 

1.3 Conceito 
 

O ITA Challenge é uma competição criada em 2013, visando difundir a cultura de 

empreendedorismo e inovação no ITA. Consiste na apresentação de projetos de 

engenharia associados a respectivos planos de negócio (sumário executivo), de modo 

que os projetos possam ser desenvolvidos. 

Na primeira edição em 2013, 12 projetos foram inscritos e desenvolvidos durante o 

segundo semestre do ano. Considerando que apenas estudantes do ITA estavam aptos 

a participar da iniciativa. 

Na Segunda edição em 2014, 18 projetos foram inscritos e desenvolvidos durante o 

segundo semestre do ano com integrantes de graduação e pós graduação do ITA e de 

outras universidades. 

Na terceira edição realizada em 2015, teve como objetivo o incentivo às iniciativas de 

Empreendedorismo, Inovação, foram inscritos 22 projetos, totalizando a maior dentre 

as edições já realizadas no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). 
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Na quarta edição realizada em 2016, teve como objetivo o incentivo às iniciativas de 

Empreendedorismo, Inovação, foram inscritos 19 projetos, atuando em diversas áreas 

da engenharia. 

Em todas as edições já realizadas houve como positivo um número bastante 

expressivo de participantes. O nível técnico dos projetos executados foi analisado 

como elevado pela equipe organizadora. Com isso, houve uma excelente repercussão 

entre os docentes e discentes no ITA e da comunidade do Vale do Paraíba, dado o 

potencial existente na instituição. 

Assim, as equipes que desejarem participar da competição deverão realizar as 

inscrições obedecendo aos requisitos, prazos e critérios descritos neste documento. 

Os projetos serão analisados pela Comissão Organizadora, que os habilitará para a 

apresentação à banca para a realização do julgamento e premiação. Os grupos 

deverão no ato da inscrição para o ITA Challenge 2017 submeter o projeto na própria 

página do evento. A premiação se dará por meio de bolsas de estudos e mentorias, 

para estimular o desenvolvimento posterior do projeto. 
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2. CRONOGRAMA GERAL E RECURSOS 
  

 2.1Cronograma 
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 2.2 Premiação 

 
O Centro de Competência em Manufatura CCM-ITA junto as empresas patrocinadora 

irão disponibilizar a seguinte premiação. 

 
a) R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) para a equipe vencedora em bolsas para uso de 

equipamentos pertencentes ao Laboratório Aberto. 

b) R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) para a equipe classificada em segundo lugar; 

em bolsas para uso de equipamentos pertencentes ao Laboratório Aberto. 

c)  R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) para a equipe classificada em terceiro lugar; em 

bolsas para uso de equipamentos pertencentes ao Laboratório Aberto. 

 

Observações 

1)  As 5 melhores equipes serão contempladas com horas de uso laboratório Aberto 

ITA, além de prêmios em dinheiro e brindes, também estarão classificadas para 

participar no Bosch Rexroth Innovation Day, a ser realizado no final de Outubro. 

2) Haverá sorteio de Brindes para todas as Startups inscritas no evento. 

 

 

3 - INSCRIÇÕES 
  

As inscrições deverão ser realizadas em equipes, de no mínimo 2 participantes, 

exclusivamente no site (https://lababerto1.wixsite.com/itachallenge) , e seguirão as 

seguintes regras: 

 

 Formulário de Apresentação dos Projetos será preenchido com campos 

relativos à equipe, contatos e projeto, realizado na página do evento. 

 Vídeo (enviado via link público) de no máximo 2 minutos apresentando a ideia 

de formato livre. Caso haja vídeo acima do tempo regulamentar, serão 

considerados apenas os 2 minutos iniciais.  

 

OBS: A comissão organizadora não se responsabiliza por eventuais problemas 

técnicos de funcionamento do vídeo enviado. 

 

 

 

https://lababerto1.wixsite.com/itachallenge
http://www.itachallenge.com.br/
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Devem ser considerados os seguintes aspectos: 

  

 As instruções de envio estarão disponíveis no site. 

 O material enviado será utilizado tanto para habilitação dos projetos para 

participação, como para análise prévia por parte da banca avaliadora no dia 

da apresentação final. 

 O vídeo deverá ser disponibilizado através de link público (Youtube, etc) com 

o seguinte título: “ITA Challenge 2017 - [Nome do Projeto]”. 

 A inscrição é aberta a estudantes de todas as universidades brasileiras e 

empreendedores individuais.  

 
 

4 – PROJETOS 
 

4.1 Habilitação dos Projetos 
  

Após a inscrição dos projetos, haverá uma etapa de habilitação, para a definição das 

equipes que participarão da avaliação final. A habilitação tem como objetivo limitar o 

número de projetos da apresentação final, considerando as restrições de tempo, pois a 

avaliação final será realizada em um único dia. 

 

Os projetos serão avaliados com base nos seguintes critérios:  

  

 Definição clara do Problema, dos Clientes e do Produto; 

 Definição clara do Diferencial competitivo (Inovação); 

 

Os projetos serão avaliados de forma subjetiva pelo Comitê Técnico do Centro de 

Competência em Manufatura (CCM), e receberão apenas a indicação qualificada ou 

não qualificada para a apresentação final; portanto, não haverá ordem de classificação 

nesta etapa. 

 

O número de projetos habilitados dependerá da quantidade de projetos inscritos, das 

limitações de tempo, e também da qualidade das propostas conforme critérios acima.  
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4.2 Sobre os Projetos 
  

As equipes inscritas deverão, necessariamente, desenvolver duas macro-entregas no 

dia da inscrição: 

 

Projeto de Engenharia 

  

 Detalhamento técnico de um problema e/ou oportunidade que pode ser 

solucionada com uma abordagem de engenharia. Normalmente se materializa 

em um novo produto, processo ou sistema. Em se tratando de inovação, 

existe a possibilidade de riscos associados, que devem ser evidenciados, 

juntamente com as demais etapas clássicas do processo de desenvolvimento 

de produtos. 

 Normalmente o desenvolvimento de novos Serviços não é considerado 

projeto de engenharia – mas, em havendo uma justificativa técnica plausível, 

e para efeito deste edital, projetos de serviços poderão ser habilitados;  

  

Plano de Negócios resumido 
  

 O conceito de inovação pressupõe que novos produtos, sistemas e processos 

(e serviços) cheguem ao mercado e gerem receita. O detalhamento de como 

isso será implementado é normalmente realizado por meio de modelos de 

planos de negócios, como o Canvas Business Model, o Foguete Empreendi, 

entre outros. Os principais elementos dos modelos de planos de negócio 

(plano de marketing, relação com cliente, fontes de receita etc) devem ser 

considerados na apresentação final do ITA Challenge, pois serão avaliados 

pela banca. 

  

4.2.1 Laboratório Aberto ITA Challenge 

  

O CCM irá disponibilizar as instalações do Laboratório Aberto para o suporte à 

execução das atividades relacionadas ao projeto. 

 

Trata-se de um laboratório aberto para incentivo às iniciativas de empreendedorismo 

e inovação no ITA. Entre os principais recursos disponibilizados estão impressoras 3D, 

impressoras para circuitos impressos, e equipamentos de ferramentaria. 
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A disponibilidade de equipamentos e recursos está condicionada às regras do 

Laboratório Aberto, que valerão para todas as equipes inscritas. 

 

O Laboratório Aberta irá oferecer também apoio relacionado à estruturação de 

Projetos de Engenharia e aos modelos de Plano de Negócios. Para tanto, as equipes 

interessadas deverão agendar horários com a comissão organizadora.  

 

O uso dos recursos do Laboratório Aberto deverá ser mencionado na apresentação 

final. 

 

5 – APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS 
  

Para a compreensão do processo de avaliação, é necessário relembrar que o ITA 

Challenge é uma iniciativa de Empreendedorismo, com o objetivo de fomentar e 

difundir a cultura inovadora e empreendedora nos alunos. Portanto, não se trata de 

uma competição que irá avaliar qual o projeto tem melhores condições de ser bem-

sucedido no mercado, mas sim, qual equipe demonstrou melhor o Espírito 

Empreendedor. 

 

Cada equipe deverá evidenciar de maneira mais criativa, além dos aspectos 

tradicionais relacionados a um plano de negócio, todas as iniciativas realizadas que 

demonstrem o empenho em empreender. A criatividade é o limite! 

 

Cada equipe irá apresentar o respectivo trabalho (Projeto de Engenharia e Plano de 

Negócio) para um comitê de especialistas, constituído por diretores de empresas, 

coordenadores do Centro de Competência em Manufatura, professores de outras 

instituições de ensino e por analistas externos convidados, todos a critério da comissão 

organizadora. 

 

A avaliação final se dará por meio de uma apresentação final, conforme data 

estipulada no cronograma, e pela pontuação adquirida e será aberta ao público em 

geral, prioritariamente consultores, especialistas e investidores. A duração da 

apresentação será de 7 minutos (2 minutos do vídeo mais 5 minutos para 

apresentação livre), sendo neste momento a avaliação realizada pela banca.  
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De acordo com a quantidade de equipes participantes, poderá haver tempo adicional 

para perguntas dos avaliadores. 

 

A infraestrutura disponibilizada para apresentação será composta por projetor, som e 

computador com sistema Windows. Demais recursos que as equipes julguem 

necessários, deverão ser providenciados pelas mesmas. 

  

 
5.1 Regras da classificação final 

  

Avaliação normalizada da banca: será definida para cada equipe, dividindo-se a nota 

da respectiva equipe pela nota máxima obtida entre as equipes. 

  

5.2 O processo de avaliação da banca 
  

Considerando ainda o objetivo do ITA Challenge em estimular a cultura 

empreendedora e de inovação, o processo de avaliação busca converter este interesse 

em mecanismos que o representam na forma de como a banca irá avaliar cada equipe.  

 

Parte-se do pressuposto de que os critérios para avaliação de projetos de inovação 

são incontáveis, de modo que não seria possível criar uma relação única e 

incontestável para a avaliação de cada equipe. Fato este que dificulta o 

estabelecimento à priori dos critérios de avaliação. 

 

Por outro lado, uma simples atribuição de uma nota numérica por parte da banca 

para cada equipe pode deixar de evidenciar aspectos relevantes entre as equipes, e 

não expressar corretamente a percepção do avaliador. 

  

Aspectos Técnicos relacionados ao Projeto de Engenharia: 
  

 Objetivo, Descrição e escopo do Projeto (Produto/Processo); 

 Informações sobre as características inovadoras do produto/processo; 

 Análise de viabilidade técnica; 

 Desafios tecnológicos e como superá-lo; 

 Hipóteses e plano de validação; 

 Criatividade; 
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 Capacitação técnica da equipe; 

 Planejamento e recursos para desenvolvimento do produto ou processo, etc. 

 

Aspectos relacionados ao Plano de Negócios 
  

 Grau de ineditismo; 

 Análise do mercado; 

 Principais clientes; 

 Diferencial competitivo; 

 Análise de viabilidade econômica; 

 Impactos diretos e indiretos; 

 Principais recursos da equipe; 

 Principais recursos necessários; 

 Fontes de receita; 

 Plano de marketing e canais de comunicação com os clientes; 

 Principais parceiros, etc. 

  

 

6 - Esclarecimentos e informações adicionais 
  

Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste edital podem ser 

obtidos encaminhando mensagem por meio: 

 

1) Do endereço de e-mail: lab.aberto@ccm-ita.org.br. 

2) Dos telefones: (12) 3947-5864 e/ou (12) 3947-6949, de segunda à sexta-feira, no 

horário de 8h30 as 16:30. 

 

 

 

 

 

 

 

Comitê Organizador do V Desafio de Empreendedorismo do Instituto Tecnológico 

de Aeronáutica (ITA) e do Centro de Competência em Manufatura (CCM) Laboratório 

Aberto. 

mailto:lab.aberto@ccm-ita.org.br

