
 
 

 

EDITAL PRÊMIO INOVA+SAÚDE 

 

A Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), em parceria com a Universidade do 

Estado da Bahia (UNEB), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI CIMATEC) e o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), torna público e convida 

os interessados a apresentarem propostas para o Prêmio INOVA+SAÚDE, na forma e 

condições estabelecidas neste Edital, disponibilizado no endereço eletrônico www.eneis.net.  

 

1. OBJETIVOS DO PRÊMIO 

 

O Prêmio INOVA+SAÚDE tem como objetivos principais: 

 

1.1. Disseminar a cultura de inovação e do empreendedorismo no estado da Bahia; 

 

1.2. Promover a interação entre a comunidade científica e acadêmica das instituições 

promotoras do prêmio para o desenvolvimento de ideias com potencial de inovação na área 

de tecnologias digitais & saúde; 

 

1.3. Reconhecer, premiar e divulgar as ideias com potencial inovador. 

 

2. DEFINIÇÕES 

 

2.1. Para efeito deste edital, entende-se como: 

 

2.1.1. Equipes Proponentes: grupo de pessoas que submeteram propostas ao prêmio; 

 

2.1.2. Representante Oficial da Equipe: pessoa indicada para representar a proposta; 

 

2.1.3. Propostas Finalistas: as propostas selecionadas e classificadas para participação na 

cerimônia de premiação. 

 

2.1.4. Propostas Premiadas: as propostas vencedoras em 1º, 2º ou 3º lugar em cada uma das 

categorias do prêmio. 

 

3. ELEGIBILIDADE 

http://www.eneis.net/


 
 

3.1 Quanto à proposta: 

 

Poderão concorrer ao Prêmio INOVA+SAÚDE propostas que se refiram a ideias de 

dispositivos, equipamentos, aplicativos, games ou programas de computador que visem 

auxiliar práticas relacionadas ao diagnóstico, tratamento, prevenção, educação profissional 

ou gestão em saúde, que sejam novos ou substancialmente melhorados em relação aos 

demais existentes no mercado. 

 

3.2 Quanto às equipes proponentes: 

 

Para concorrer ao prêmio, as equipes proponentes deverão atender às seguintes exigências: 

 

3.2.1 A equipe proponente deverá ser composta por, no máximo, cinco participantes, 

incluindo, pelo menos: 

 

3.2.1.1 - Um discente regularmente matriculado em um dos cursos de graduação ou 

pós-graduação (stricto sensu) da EBMSP ou da UNEB ou do CIMATEC ou do IFBA;  

 

3.2.1.3 - Um docente (orientador) vinculado à Escola Bahiana de Medicina e Saúde 

Pública ou à UNEB ou ao CIMATEC ou ao IFBA e portador de título de mestre ou doutor. 

 

3.2.2 Os membros da equipe proponente deverão ser residentes e domiciliados no estado da 

Bahia; 

 

3.2.3 Os discentes deverão possuir idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos, no ato 

da submissão da proposta. 

 

4. CATEGORIAS 

 

As propostas deverão concorrer a uma das categorias abaixo: 

 

4.1 Categoria 1 – Tecnologias de apoio ao diagnóstico, tratamento ou prevenção de doenças 

 

Ideias de dispositivos, equipamentos, aplicativos, games ou programas de computador que 

visem auxiliar práticas relacionadas ao diagnóstico, tratamento ou prevenção de doenças, 



 
que sejam novos ou substancialmente melhorados em relação aos demais existentes no 

mercado. 

 

4.2 Categoria 2 – Tecnologias de apoio à educação profissional ou gestão em saúde 

 

Ideias de dispositivos, equipamentos, aplicativos, games ou programas de computador que 

visem auxiliar práticas práticas de educação profissional ou gestão em saúde, que sejam 

novos ou substancialmente melhorados em relação aos demais existentes no mercado. 

 

5. PREMIAÇÃO 

 

5.1 Aos vencedores, serão concedidos os prêmios descritos abaixo, contemplando as 

propostas vencedoras de acordo com a ordem de classificação e categoria, sendo: 

 

5.1.1 Categoria 1 – Tecnologias de apoio ao diagnóstico, tratamento ou prevenção de 

doenças 

 

1º lugar: Certificado de premiação, prêmio no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e apoio na 

elaboração de proposta para o Edital da Incubadora de Base Tecnológica do SENAI CIMATEC. 

 

2º lugar: Certificado de premiação, prêmio no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e apoio na 

elaboração de proposta para o Edital da Incubadora de Base Tecnológica do SENAI CIMATEC. 

 

3º lugar: Certificado de premiação, prêmio no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e apoio na 

elaboração de proposta para o Edital da Incubadora de Base Tecnológica do SENAI CIMATEC. 

 

5.1.2 Categoria 2 – Tecnologias de apoio à educação profissional ou gestão em saúde 

 

1º lugar: Certificado de premiação, prêmio no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e apoio na 

elaboração de proposta para o Edital da Incubadora de Base Tecnológica do SENAI CIMATEC. 

 

2º lugar: Certificado de premiação, prêmio no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e apoio na 

elaboração de proposta para o Edital da Incubadora de Base Tecnológica do SENAI CIMATEC. 

 

3º lugar: Certificado de premiação, prêmio no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e apoio na 

elaboração de proposta para o Edital da Incubadora de Base Tecnológica do SENAI CIMATEC. 

 



 
 

5.1.3 Aos premiados de todas as categorias será concedido: 

 

5.1.3.1 O apoio, por meio do Núcleo de Inovação Tecnológica da Escola Bahiana de 

Medicina e Saúde Pública, da Agência UNEB de Inovação ou do Núcleo de Inovação 

Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, no 

registro e propriedade intelectual, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

(INPI), com o intuito de realizar a proteção da propriedade intelectual do produto. 

 

5.1.3.2 O apoio, por meio do Núcleo de Inovação Tecnológica da Escola Bahiana de 

Medicina e Saúde Pública, da Agência UNEB de Inovação ou do Núcleo de Inovação 

Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, na 

elaboração de proposta para o Edital da Incubadora de Base Tecnológica do SENAI 

CIMATEC. 

 

5.1.3.3 A participação em “Oficina Meu Primeiro Negócio (Business Canvas)”, a ser 

realizada pela Incubadora de Base Tecnológica do SENAI CIMATEC, em data a ser 

definida pela comissão organizadora do prêmio. 

 

5.1.4 Na solenidade de premiação, será entregue o certificado de premiação. 

Posteriormente, a comissão organizadora do prêmio entrará em contato com os vencedores 

para prestar as demais orientações sobre os procedimentos necessários para o recebimento 

do prêmio em dinheiro, conforme disposto nos itens 5.1.1 e 5.1.2. 

 

5.1.5 Os prêmios em dinheiro serão depositados na conta corrente do representante oficial 

da equipe, que se responsabilizará pela distribuição dos recursos entre os demais membros 

ou investimento no projeto, a critério da equipe, não cabendo à EBMSP, UNEB, SENAI-

CIMATEC ou IFBA quaisquer questionamentos. 

 

6. CALENDÁRIO DO PRÊMIO 

 

EVENTOS DATAS 

Lançamento do Edital e abertura do formulário on-line 28/07/2017 

Data limite para preenchimento do formulário  
até as 17h do dia 13/10/2017, 
no horário oficial de Brasília. 

Data limite de envio de documentação complementar 
por e-mail 

até as 17h do dia 16/10/2017, 
no horário oficial de Brasília. 



 
Divulgação das propostas finalistas  a partir de 28/10/2017 

Solenidade de premiação 09/11/2017 

 

Quadro 1. Calendário do Prêmio 

 

6.1 As datas apresentadas no item 6 podem ser alteradas pela comissão organizadora do 

prêmio sem aviso prévio. Quaisquer modificações serão comunicadas através de informes 

divulgados no site www.eneis.net.  

 

7. REGRAS GERAIS DO PRÊMIO 

 

7.1 Em hipótese alguma, serão aceitas submissões feitas por qualquer outro meio que não o 

estabelecido no item 8; 

 

7.2 A inscrição no Prêmio INOVA+SAÚDE implicará na total aceitação do presente Edital; 

 

7.3 Serão automaticamente desenquadradas as propostas encaminhadas fora do prazo 

estabelecido no calendário do prêmio, conforme item 6 do presente Edital, que discorre 

sobre “Data limite para preenchimento do formulário e envio de documentação 

complementar” e “Data limite de envio de documentação complementar por e-mail”; 

 

7.4 Os participantes só poderão concorrer apresentando ideias inovadoras desenvolvidas em 

equipe, conforme disposto no item 3 do presente Edital; 

 

7.5 Cada proposta poderá concorrer somente em uma única categoria. No caso de uma 

mesma proposta ser inscrita em mais de uma categoria, todas as inscrições serão 

automaticamente desenquadradas; 

 

7.6 Caso a comissão organizadora do prêmio julgue similaridade ou semelhança entre 

propostas inscritas com a mesma autoria, será desclassificado o pedido de menor numeração 

emitida pelo sistema; 

 

7.7 As despesas inerentes à participação no prêmio, como, por exemplo, deslocamentos, 

passagens e hospedagem, serão de total responsabilidade dos participantes;  

 

7.8 Cada inscrito poderá participar em até duas propostas diferentes, seja como 

representante oficial ou membro da equipe; 



 
 

7.9 O comitê avaliador será constituído por consultores especializados, designados pela 

EBMSP, UNEB, SENAI-CIMATEC e IFBA; 

 

7.12 As decisões do comitê avaliador não serão recorríveis ou suscetíveis de impugnações em 

qualquer etapa do prêmio; 

 

7.13 Ao comitê avaliador, bem como à comissão organizadora do prêmio, reserva-se o direito 

de não atribuir prêmios a uma determinada categoria, caso considere que não haja mérito 

nas propostas submetidas; 

 

7.14 Será de total responsabilidade dos participantes a informação quanto aos resultados de 

quaisquer fases deste Edital; 

 

7.15 A inscrição para o Prêmio INOVA+SAÚDE implicará na aceitação tácita, por todos os 

participantes, de eventual divulgação, assim como autorização do uso de imagens, textos, 

vozes, nomes e marcas, em qualquer meio de divulgação e promoção, sem ônus ou termo de 

retribuição; 

 

7.16 A divulgação de informações sobre a proposta limitar-se-á ao nome do representante 

oficial e membros da equipe (caso haja), título da ideia, instituição de vínculo (caso haja), 

endereço do correio eletrônico e telefone. Outros materiais somente poderão ser divulgados 

mediante autorização prévia do proponente; 

 

7.17 A comissão organizadora compromete-se a resguardar o direito à propriedade 

intelectual dos autores sobre as respectivas propostas apresentadas, no sentido de proteger 

o ativo intangível presente na ideia inovadora. 

 

8. SUBMISSÃO DE PROPOSTAS  

 

8.1 O representante oficial da equipe proponente deverá preencher o formulário on-line 

específico para o Prêmio INOVA+SAÚDE, disponível na página www.eneis.net. Aconselha-se 

aos interessados em submeter suas propostas a, primeiramente, lerem o Edital, em sua 

íntegra, e observarem as orientações básicas para preenchimento que estão contidas ao 

longo do formulário; 

 

http://www.eneis.net/


 
8.2 O preenchimento do formulário on-line deverá ser feito, impreterivelmente, até as 17h 

do dia 28/07/2017. Propostas enviadas após esse prazo, não serão consideradas;  

 

8.3 O formulário on-line deverá ser aberto em nome do representante oficial da equipe; 

 

8.4 No formulário on-line, deverão constar as seguintes informações: 

 

8.4.1 Dados do representante oficial da equipe; 

 

8.4.2 Dados dos demais membros da equipe proponente; 

 

8.4.3 Categoria de submissão da proposta; 

 

8.4.4 Classificação da ideia; 

 

8.4.5 Título da ideia; 

 

8.4.6 Descrição do(s) problema(s) que se pretende resolver com a ideia proposta; 

 

8.4.7 Descrição sobre como a solução proposta irá resolver o(s) problema(s) 

supracitado(s); 

 

8.4.8 Descrição das características diferenciais da solução proposta em relação ao que 

já existe; 

 

8.4.9 Descrição das possíveis formas de geração de receita; 

 

8..4.10 Link de publicação do PICTH (vídeo) no youtube ( em formato ‘não listado’); 

 

8.4.10.1 O PITCH deverá ter duração máxima de três minutos, evidenciando do 

que se trata a ideia proposta, em qual mercado irá atuar e quais são seus 

diferenciais em relação ao que já existe. 

 

8.4.10.2 Dicas sobre como elaborar um PITCH serão fornecidas no endereço 

www.eneis.net; 

  

http://www.eneis.net/


 
8.5 Além do formulário online, deverá ser enviado, para o e-mail inovamaissaude@gmail.com 

a documentação complementar listada abaixo:  

 

8.5.1 Business Model Canvas da Ideia, conforme modelo disponível no endereço 

www.eneis.net; 

 

8.5.2 Cópia de documento de identidade de todos os membros da equipe, incluindo o 

representante oficial; 

 

8.5.3 Cópia de comprovante de residência de todos os membros da equipe, incluindo 

o representante oficial; 

 

8.5.4 Cópia de comprovante/declaração de matrícula atualizado (últimos 60 dias), 

evidenciando o curso, semestre e instituição de vínculo (BAHIANA, UNEB, SENAI ou 

IFBA) – para um dos membros da equipe (conforme item 3.2.1.1); 

 

8.5.5 Autorização para uso de imagem, nome e voz relacionada exclusivamente ao 

Prêmio INOVA+SAÚDE – para todos os membros da equipe (incluindo o representante 

oficial); 

 

8.5.5.1 No caso de participação de membro(s) com idade menor a 18 anos na 

equipe proponente, a autorização deverá ser assinada por um dos pais ou 

responsável legal, (modelo disponível em www.eneis.net), acompanhada de 

cópia de documento de identidade do responsável pela assinatura. 

 

8.5.6 Toda a documentação supracitada deverá ser enviada digitalizada (em PDF, em 

arquivo único ou diversos anexos) para o e-mail inovamaissaude@gmail.com até a 

data 16/10/2017, contendo no assunto do e-mail o título da proposta. 

 

8.6 Após preencher e CONCLUIR o formulário on-line, não será possível editar as informações. 

 

9. SELEÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

 

9.1 Cada proposta submetida, conforme descrito no item 8 deste Edital, será analisada por 

dois consultores especializados em áreas de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo; 

 

mailto:inovamaissaude@gmail.com
http://www.eneis.net/
http://www.eneis.net/
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9.2 Nessa fase, serão selecionadas cinco propostas, com maior nota segundo o ranking, 

denominadas propostas finalistas, para participação na premiação em data prevista no item 

6; 

 

9.3 As propostas submetidas serão analisadas mediante os critérios de avaliação, que terão 

pontuação conforme apresentado no Quadro 2, a seguir: 

 

Critério Descrição Nota 

1. Originalidade 

A proposta se refere à ideia de dispositivo, equipamento, 
aplicativo, game ou programa de computador, alinhado a 
uma das categorias apresentadas no item 4, de caráter 
original, novo, inusitado ou criativo. 

3,0 

2. Aplicação 

A proposta se refere à ideia de dispositivo, equipamento, 
aplicativo, game ou programa de computador com 
aplicação prática para melhoramento ou resoluções de 
problemas, alinhados às categorias descritas no item 4 do 
presente Edital. 

2,0 

3. Equipe 
Multidisciplinaridade da equipe (membros de áreas de 
atuação diferentes). 

2,0 

4. Potencial Mercadológico 
A proposta se refere à ideia com capacidade de receita e 
as formas de parcerias que poderão ser estabelecidas irão 
potencializá-la.  

2,0 

5. Apresentação 
A proposta apresenta clareza, consistência e possibilidade 
de gerar uma inovação. 

1,0 

Nota máxima  10,0 

 

Quadro 2. Critérios de Avaliação das ideias 

 

9.4 As propostas com nota inferior a 7,0 (sete) pontos serão desclassificadas; 

 

9.5 Caso haja empate entre as propostas, serão classificadas aquelas que obtiverem notas 

superiores nos critérios de seleção descritos no item 9.3, obedecendo ao seguinte 

ordenamento: 

 

1° Originalidade; 

2° Aplicação; 

3° Equipe; 

4° Potencial Mercadológico; 

5° Apresentação. 

 



 
9.5.1 Permanecendo o empate, a proposta será reavaliada por dois outros consultores 

especializados. 

 

10. DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO 

 

10.1 As propostas vencedoras, por categoria, só serão divulgadas na solenidade de 

premiação, prevista para ser realizada no mês de novembro de 2017, em Salvador, em local 

a ser informado posteriormente no endereço www.eneis.net;  

 

10.2 Todos os proponentes selecionados como finalistas terão direito a declarações 

atestando sua participação e classificação para a Cerimônia de Premiação do Prêmio 

INOVA+SAÚDE. 

 

11. CESSÃO DE DIREITO DE USO DE NOME E IMAGEM 

 

Os participantes têm ciência e autorizam a utilização gratuita de seu nome, imagem e som de 

voz, das ideias e propostas selecionadas, da lista de ganhadores e dos respectivos prêmios 

para qualquer divulgação ou uso publicitário em qualquer mídia eletrônica ou impressa 

atrelada ou não a este prêmio, sem a necessidade de anterior aprovação dos participantes. 

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1 O participante, neste ato, assume plena e exclusiva responsabilidade pela ideia que 

cadastrar, por sua titularidade, originalidade, incluindo, sem limitação, responsabilidade por 

eventuais violações de informações, à intimidade, privacidade, honra e imagem de qualquer 

pessoa, a deveres de segredo, à propriedade industrial, direito autoral e/ou a quaisquer 

outros bens juridicamente protegidos, eximindo a BAHIANA, UNEB, SENAI e IFBA, de qualquer 

responsabilidade relativa a tais fatos, aspectos, direitos e/ou situações. 

 

12.2 O participante reconhece e aceita expressamente que a BAHIANA, UNEB, SENAI e IFBA 

não poderão ser responsabilizados por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação 

nesse evento ou da eventual aceitação dos prêmios. A participação nesse prêmio implica na 

aceitação total e irrestrita de todos os itens deste edital. 

 

12.3 Esclarecimentos sobre este edital poderão ser obtidos através de e-mail 

inovamaissaude@gmail.com ou por meio de visitas ao Núcleo de Inovação Tecnológica da 

http://www.eneis.net/
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EBMSP, pré-agendadas, no endereço a seguir: Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. 

Av. Dom João VI, 275, Unidade Acadêmica Brotas. 

 

12.4 A comissão organizadora do prêmio reserva-se o direito de resolver os casos omissos e 

as situações não previstas no presente edital. 

 

 

Salvador, 28 de julho de 2017. 

 

 

Atson Fernandes 

Coordenador do Prêmio INOVA+SAÚDE 


