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REGULAMENTO DO CONCURSO IDEIAS INOVADORAS 2014 

EDITAL FAPESB – 016/2014 

 

 

CAPÍTULO I – DO CONCURSO IDEIAS INOVADORAS 2014 

Art. 1º - O Concurso Ideias Inovadoras 2014 será realizado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado da Bahia – Fapesb, Fundação de direito público, vinculada a Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia – SECTI, no âmbito do Programa Empreende Bahia e 

em parceria com a Vilage Marcas e Patentes e a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e o 

Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empr esas - SEBRAE . 

Art. 2º -  Este Regulamento está subordinado às condições estabelecidas no Edital 016/2014 e 

submete-se, no que couber, aos dispositivos da Lei Federal nº. 10.973, de 02/12/2004, Lei Estadual 

nº. 11.174, de 09/12/2008, Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, Lei Estadual nº 9.433, de 01/03/2005, 

Decreto Estadual nº 9.266, de 14/12/2004, e demais dispositivos legais e regulamentares vigentes. 

Art. 3º  - A participação neste Concurso é voluntária e gratuita. 

 

CAPÍTULO II – DAS QUALIFICAÇÕES EXIGIDAS PARA PARTI CIPAÇÃO NO CONCURSO 

Art. 4º - Para participar do Concurso o candidato deverá atender às seguintes exigências: 

1.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado; 

1.2. Ser residente e domiciliado no estado da Bahia; 

1.3. Possuir idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos, no ato da submissão da proposta. 

 

Art. 5º - Os participantes deverão se inscrever em uma das categorias abaixo, conforme a formação 

acadêmica / escolar: 

CATEGORIA 1 – Estudantes de Ensino Médio ou Ensino Profissional Técnico de Nível Médio 

Destinada exclusivamente aos estudantes de ensino médio ou ensino profissional técnico de nível 

médio, conforme estabelecido na Lei 9.394 de 19961, regularmente matriculados em 2014 nas 

instituições, públicas ou privadas, reconhecidas pelo Ministério da Educação – MEC e localizadas no 

Estado da Bahia.  

                                                 
1 Lei 9.394 de 1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
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CATEGORIA 2 – Graduandos  

Destinada aos estudantes de cursos de graduação acadêmica ou graduação profissional tecnológica, 

conforme estabelecido na Lei 9.394 de 19961, regularmente matriculados em 2014 nas instituições de 

ensino superior, públicas ou privadas, credenciado pelo MEC e localizadas no Estado da Bahia.  

CATEGORIA 3 – Pós Graduandos Lato Sensu e Stricto Sensu 

Destinada aos estudantes, regularmente matriculados em 2014, de cursos de pós graduação lato 

sensu (especialização e MBA), com carga horária mínima de 360 horas, de instituições credenciadas 

pelo MEC e localizadas no estado da Bahia; ou estudantes de cursos de pós graduação stricto sensu 

(mestrado acadêmico ou profissional e doutorado) de instituições credenciadas pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES e localizadas no Estado da Bahia.  

CATEGORIA 4 – Pesquisadores 

Destinada a qualquer pessoa física residente e domiciliada no Estado da Bahia que atenda a pelo 

menos um dos seguintes requisitos : 

• Possuir vínculo empregatício com Instituição de Ensino Superior (IES) ou Centro de Pesquisa 

localizado no Estado da Bahia; 

• Realizar pesquisa básica ou aplicada, de caráter científico ou tecnológico, amparada por 

instituição de fomento ou de apoio à pesquisa localizada no Estado da Bahia; 

• Ser beneficiado com bolsa de pesquisa ou com financiamento de projeto de pesquisa 

científica, tecnológica ou de inovação, desenvolvido no Estado da Bahia;   

• Possuir vínculo empregatício com empresa localizada no Estado da Bahia, na qual 

desenvolva atividades de pesquisa e desenvolvimento. 

CATEGORIA 5 – Graduados Independentes 

• Destinada a qualquer pessoa física residente e domiciliada no Estado da Bahia que atenda a 

todos os seguintes requisitos : 

• Possuir no mínimo nível superior completo, em quaisquer áreas de conhecimento; 

• Não possuir qualquer tipo de vínculo com Instituição de Ensino Superior (IES) ou Centro de 

Pesquisa, como estudante, pesquisador ou colaborador de qualquer natureza; 

• Não realizar pesquisa básica ou aplicada, de caráter científico ou tecnológico, com o apoio de 

instituição de fomento ou de apoio à pesquisa; 

• Não ser beneficiada com bolsa de pesquisa; 
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• Não possuir financiamento a ideia inovadora proposta;  

• Não desenvolver atividade de pesquisa e desenvolvimento em empresa. 

CATEGORIA 6 – Inventores Independentes  

Destinada a qualquer pessoa física residente e domiciliada no Estado da Bahia que atenda a todos 

os seguintes requisitos : 

• Possuir, no máximo, conclusão do ensino médio ou ensino profissional técnico de nível 

médio; 

• Não possuir qualquer tipo de vínculo com Instituição de Ensino Superior (IES) ou Centro de 

Pesquisa, como estudante, pesquisador ou colaborador de qualquer natureza; 

• Não realizar pesquisa básica ou aplicada, de caráter científico ou tecnológico, com o apoio de 

instituição de fomento ou de apoio à pesquisa; 

• Não ser beneficiada com bolsa de pesquisa; 

• Não possuir financiamento ao projeto proposto;  

• Não desenvolver atividade de pesquisa e desenvolvimento em empresa; 

• Não possuir diploma ou ser aluno de nível superior em quaisquer áreas, do conhecimento. 

Art. 6º -  Alunos com matrículas especiais não  são elegíveis nas categorias estudantis. 

CATEGORIA 7 – Inventores da Economia Criativa   

Destinada a qualquer pessoa física residente e domiciliada no Estado da Bahia, que possuam 

inovações que tragam benefícios ou ganhos em qualquer etapa produtiva: criação, produção, 

distribuição e comercialização aos setores da economia criativa vinculadas com os temas informados 

abaixo:   

• Patrimônio: Patrimônio material e imaterial, arquivos e museus  

• Expressões Culturais: artesanato, artes visuais, fotografia, culturas populares: indígenas, dos 

sertões, negras e festas. 

• Artes de Espetáculo: dança música, teatro, ópera e circo. 

• Livro, Leitura e Literatura: publicações e mídias impressas. 

• Audiovisual: cinema, televisão e vídeo. 

• Criações Funcionais: moda, design, arquitetura, publicidade.  
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Além disso, deverá atender ao critério abaixo:  

• Não realizar pesquisa básica ou aplicada, de caráter científico ou tecnológico, com o apoio 

técnico ou financeiro de instituição de fomento.  

CAPÍTULO III – DAS PREMIAÇÕES 

Art. 7º - Serão concedidos os mesmos prêmios para cada uma das 07 (sete) categorias de acordo 

com a ordem de classificação, totalizando um montante de R$ 210.000,00 (Duzentos e dez mil reais), 

distribuídos da seguinte forma: 

1º lugar : prêmio no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)  e consultoria da Vilage Marcas 

e Patentes; 

2º lugar : prêmio no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ; 

3º lugar : prêmio no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) . 

Art. 8º  - É facultado aos primeiros colocados utilizarem a consultoria da Vilage Marcas e Patentes 

concedida a título de premiação. 

Art. 9º  - Na solenidade de premiação será entregue um cheque simbólico no valor do prêmio. 

Posteriormente a Fapesb entrará em contato com os vencedores para prestar as demais orientações 

sobre os procedimentos para o recebimento do prêmio. 

Art. 10º  - Sobre os valores dos prêmios, incidirão todos os impostos devidos, conforme legislação 

vigente (Lei nº 4.506, 30 de novembro de 1964, art. 14; Decreto-lei nº 1.493, de 7 de dezembro de 

1976, art. 10; Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a Renda 

(RIR/1999), arts. 676, incisos I e II, 678, inciso I, inciso II de seu § único; Parecer Normativo CST nº 

173, de 26 de setembro de 1974; Decisão Cosit nº 2, de 2000; Parecer Cosit nº 30, de 2001). 

Art. 11º  - Para as propostas apresentadas em equipe, os prêmios em dinheiro serão entregues ao 

seu representante oficial, que se responsabilizará pela distribuição dos recursos entre os demais 

membros, ou investimento no projeto, a critério da equipe, não cabendo à Fapesb quaisquer 

questionamentos. 

 

CAPÍTULO IV – DAS REGRAS GERAIS DO CONCURSO 

Art. 12º  - A inscrição no Concurso Ideias Inovadoras 2014 implicará na total aceitação das condições 

estabelecidas no Edital 016/2014 e neste Regulamento; 

Art. 13º - Em hipótese alguma serão aceitas inscrições feitas por qualquer outro meio que não o 

estabelecido no item 9 do Edital 016/2014 disponibilizado no portal da Fapesb 

(www.fapesb.ba.gov.br);                                                                                                                                                                                                                                             
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Art. 14º  - Serão automaticamente desenquadradas as propostas encaminhadas fora do prazo 

estabelecido no Calendário do Concurso, conforme item 7 do Edital 016/2014; 

Art. 15º  - A Fapesb não se responsabilizará por quaisquer problemas relacionados ao extravio ou 

demora na entrega das propostas enviadas ao endereço designado no item 10.2  do Edital 016/2014 

disponibilizado no portal da Fapesb (www.fapesb.ba.gov.br); 

Art. 16º  - Os participantes poderão concorrer apresentando ideias inovadoras desenvolvidas 

individualmente ou em equipe; 

Art. 17º  - A fase 3 (descrita no item 11.3  do Edital 016/2014 disponibilizado no portal da Fapesb - 

www.fapesb.ba.gov.br) é uma etapa classificatória e obrigatória no processo de avaliação do 

Concurso; 

Art. 18º  - 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 

desclassificadas; 

Art. 19º  - O perfil do proponente deve ser compatível com os requisitos constantes na categoria em 

que submeterá a proposta, conforme Art. 5º do CAPÍTULO II, deste Regulamento; 

Art. 20º - Para as propostas submetidas em equipe, o representante oficial deverá formação 

acadêmica/escolar igual ou superior em relação aos demais membros; com exceção da Categoria 1 

na qual todos deverão ser estudantes do Ensino Médio ou Ensino Profissional Técnico de Nível 

Médio; 

Art. 21º  - Na Categoria 6 – Inventores Independentes, caso a proposta seja submetida em equipe, o 

representante oficial deverá ter formação igual ou superior em relação aos demais membros, 

observando sempre que a formação completa máxima pe rmitida para esta categoria é o ensino 

de nível médio.             

Art. 22º  - Poderão acompanhar a cópia impressa do formulário on-line até 05 (cinco) folhas  ou CD 

como anexo da proposta, de modo a complementar as informações relevantes que não foram 

explicitadas no formulário on line. Ex: fotos desenhos, gráficos, mapas, esboço, dentre outros; 

Art. 23º - Os anexos têm o objetivo de complementar as informações descritas no formulário on line. 

Caso a comissão julgadora entenda que os anexos possuam natureza diferente da designada, estes 

não serão avaliados;        

Art. 24 º- Caso a organização do Concurso julgue similaridade ou semelhança entre propostas 

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

sistema; 

Art. 25º - É vetada  a participação das propostas premiadas nos Concurso Ideias Inovadoras 

realizados nos anos anteriores, mesmo que estas somente tenham recebido prêmios de menção 

honrosa; 
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Art. 26º - Servidores ou terceirizados vinculados à FAPESB não poderão submeter propostas neste 

Concurso; 

Art. 27º - As despesas inerentes à participação no Concurso, como por exemplo, correio, 

deslocamentos, passagens e hospedagem, serão de total responsabilidade dos participantes;  

Art. 28º - Cada inscrito poderá participar com até 02 (duas) propostas  diferentes, seja como 

representante ou membro da equipe; 

Art. 29º - A comissão julgadora será constituída por consultores ad hoc especializados, residentes 

fora do Estado da Bahia, e designados pela Fapesb; 

Art. 30º-  As decisões da comissão julgadora não serão recorríveis ou suscetíveis de impugnações em 

qualquer etapa do Concurso; 

Art. 31º-  A comissão julgadora, bem como a Diretoria Executiva da Fapesb, reserva-se o direito de 

não atribuir prêmios a uma determinada categoria caso considere que não haja mérito nas propostas 

submetidas.  

 

CAPÍTULO V – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Art. 32º  - Caso haja empate entre as propostas, nas fases 2 e 3 , serão classificadas aquelas que 

obtiverem notas superiores nos critérios de seleção descritos no item 12 do Edital 016/2014, 

obedecendo ao seguinte ordenamento:  

1º Originalidade  

2º Aplicação ; 

3º Impactos da inovação ; 

4º Diferenciação ; 

5º Mercado potencial ; 

6º Perfil do empreendedor ou da equipe . 

 

Art. 33º  - Permanecendo o empate, a proposta será reavaliada por 03 (três) outros consultores ad 

hoc especializados.    

CAPÍTULO VI – DAS PENALIDADES DO CONCURSO 

Art. 34º  - Ocorrerá automaticamente a desclassificação  das propostas nos seguintes casos: 
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• Proposta que for aprovada para a Fase 3, cujo representante oficial, ou outro membro da 

equipe, não  realize a apresentação e defesa oral à comissão julgadora, no dia, horário e 

local, previamente divulgados no portal da Fapesb; 

• Propostas iguais que forem submetidas em mais de uma categoria; 

• Em caso de evidências de incompatibilidade da categoria do inscrito; 

• Proposta que for submetida e tiver obtido prêmio ou menção honrosa em edições 

anteriores do Concurso Ideias Inovadoras, mesmo que submetido por proponentes 

diferentes.  

 

CAPÍTULO VII - DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS SELECION ADAS 

Art. 35º  - As propostas selecionadas para participação na Fase 3 (defesa oral), assim como o local, 

dia e horário de cada defesa serão divulgados juntamente ou após o resultado da Fase 2 (análise das 

propostas enquadradas na sua versão escrita), no portal da Fapesb: http://www.fapesb.ba.gov.br; 

Art. 36º  - As propostas vencedoras, por categoria, só serão divulgadas na Solenidade de Premiação, 

prevista para ser realizada no mês de Março de 20152, em Salvador, em local a ser informado 

posteriormente no portal da Fapesb; 

Art. 37º  - Todos os proponentes classificados como pré finalistas e finalistas terão direito a 

declarações atestando sua participação nestas duas etapas do Concurso Ideias Inovadoras 2014;  

Art. 38° - As declarações de participação, descritas no Art. 37º deste Regulamento, assim como de 

comparecimento à Solenidade de Premiação estarão disponíveis ao final da Solenidade e ficarão 

arquivadas na Fapesb por até 12 (doze) meses . Após este período não será mais possível requerê-

las; 

Art. 39º  - Será de total responsabilidade dos participantes a informação quanto aos resultados de 

quaisquer Fases deste Edital. 

CAPÍTULO VIII – DO DIREITO DE IMAGEM E PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Art. 40º  - A inscrição para o Concurso Ideias Inovadoras 2014  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; 

                                                 
2 Esta programação é suscetível de alterações, sendo de responsabilidade do proponente a verificação do 
cronograma disponível no portal da Fapesb. 
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Art. 41º  - Um dos pais ou responsável pelo proponente menor de 18 (dezoito) anos deverá enviar 

autorização para uso da sua imagem, nome e voz relacionada exclusivamente ao Concurso Ideias 

Inovadoras, promovido pela Fundação de Amparo a Pesquisa do estado da Bahia – Fapesb, 

conforme descrito no item 10.3.6.3 do Edital 016/2014; 

Art. 42º  - As instituições promotoras comprometem-se em resguardar o direito à propriedade 

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

intangível presente na ideia inovadora; 

Art. 43º  - A divulgação de informações sobre a proposta se limitará ao nome do representante oficial 

e membros da equipe (caso haja), título da ideia, instituição de vinculo (caso haja). Outros materiais 

somente poderão ser divulgados mediante autorização prévia do proponente. 

 

CAPÍTULO IX – DA CLÁUSULA DE RESERVA 

Art. 44º  A Diretoria Executiva da Fapesb reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as 

situações não previstas no presente Edital. 

 

Salvador,       de                            de 2014. 

 

 

Roberto Paulo Machado Lopes 

Diretor Geral da Fapesb 


