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REGULAMENTO - INNOVATION AWARD 
 

1. DO OBJETO  
 
1.1. O desafio “INNOVATION AWARD” é promovido pela Associação 
Riograndense de Propaganda, a seguir denominada de ARP, localizada na Rua 
Tobias da Silva, 120 / 401 – Moinhos de Vento – 90570-020 – Porto Alegre-RS, 
inscrita no CNPJ 87.102.166/0001-054. 

 
1.2 O presente desafio tem por objetivo estabelecer um diálogo de cooperação para 
incentivo de inovação radical/disruptiva entre a ARP, o Innovation Center (Curadoria 
do Innovation Award) e o mercado do estado do Rio Grande do Sul, de forma a 
oportunizar situações de contato efetivo e desenvolvimento prático de projetos de 
inovação radical/disruptiva relevantes desenvolvidos por empresas que atuam no Rio 
Grande do Sul e que estejam presentes no cotidiano do consumidor e da comunidade 
local.  
 
1.3. A participação consiste na formação de equipes, compostas por indivíduos de 
qualquer sexo e com idade a partir de vinte e um (21) anos, formados em cursos de 
graduação e/ou cursos técnicos, desde que registrados pelo MEC, de 01 (um) até no 
máximo 04 (quatro) integrantes, os quais devem estar aptos a desenvolver e 
apresentar um projeto de inovação radical/disruptiva relevante, criativo e exequível 
para o ecossistema de atuação do Rio Grande do Sul. 

 
 2. DA PARTICIPAÇÃO 
  
2.1. Para participar do “INNOVATION AWARD” é necessário montar uma equipe com 
até 04 (quatro) participantes, os quais deverão, obrigatoriamente e comprovadamente 
atuarem mercadologicamente no Rio Grande do Sul com sede e CNPJ registrados no 
Rio Grande do Sul. 
 

2.2. As inscrições para participação no “INNOVATION AWARD” ocorrerão entre 
04/02/2019 e 24/03/2019, até às 23h59min. 

2.2.1 As inscrições são gratuitas e devem ser feitas única e exclusivamente através do 
e-mail juanpablo@innovationcenter.com.br. A inscrição contempla na entrega de 
uma descrição do projeto de Inovação Radica/Disruptiva desenvolvido e implantado no 
estado do Rio Grande do Sul em PDF com até 5 páginas, onde conste o conteúdo 
que comprove a execução de uma inovação radical/disruptiva (vide requisitos em 3.4) 
no estado do Rio Grande do Sul. A equipe deve enviar um projeto descritivo contendo 
no mínimo todo o escopo, as etapas, os resultados (financeiros, e/ou sociais, e/ou 
ambientais) obtidos, o orçamento e o cronograma de execução do projeto, bem como 
as devidas comprovações destas execuções, de modo a garantir a autenticidade da 
execução das propostas. Esta entrega deve estar acompanhada da identificação dos 
participantes com os nomes, CPF e RG de todos os integrantes do grupo, bem como o 
nome, endereço e CNPJ da empresa que executou o projeto. É importante ressaltar, 
que todos os integrantes do projeto sejam comprovadamente sócios e/ou funcionários 
nas formas legais da lei da empresa que executou o projeto de Inovação Radical no 
estado do Rio Grande do Sul. No caso dos projetos que forem inscritos e 
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apresentados somente por funcionários da empresa, é necessária uma autorização 
formal do representante legal da empresa que realizou o projeto de Inovação 
Radical/Disruptiva no qual comprove que os funcionários tem autorização para falarem 
em nome e pela respectiva empresa. 

2.2.2 A ARP, os Curadores do INNOVATION AWARD, a ESPM, a Cinco TI e nenhum 
dos patrocinadores da Innovation Week, se responsabilizam por eventuais problemas 
com e-mails, internet, servidores e etc que impactem na entrega formal dos projetos 
de Inovação Radical/Disruptiva e que não chegarem na caixa de entrada de e-mails 
(juanpablo@innovationcenter.com.br) do Curador do INNOVATION AWARD, (Prof. 
Juan Pablo D. Boeira) durante o período de inscrições (Item 2.1). 

2.3. Não poderão participar pessoas que trabalham em empresas que não tenham 
CNPJ, endereço e atuação mercadológica registradas e comprovadas no estado do 
Rio Grande do sul. 

2.4. Cada participante deverá estar inscrito em apenas uma equipe, sob pena de 
desclassificação caso for identificado em algum momento do projeto em mais de uma 
equipe, mesmo que alguma das equipes no qual possivelmente estivesse inscrito já 
não esteja mais participando no momento da identificação do ocorrido. 
 
2.5. É vedada a participação de funcionários, ex-funcionários, estagiários, associados, 
bem como seus respectivos cônjuges e parentes até o segundo grau dos 
patrocinadores do INNOVATION AWARD. As inscrições das pessoas impedidas de 
participar deste projeto, quando identificadas, serão invalidadas e imediatamente 
desclassificadas, bem como todo o grupo será também imediatamente 
desclassificado. 
 
2.6 Os participantes do “INNOVATION AWARD” deverão ceder o direito de 
comunicação para a ARP de todas as ideias apresentadas, independentemente de 
serem os vencedores, por tempo indeterminado e sem qualquer tipo de compensação, 
nos termos da Lei nº 9.610 de 19/02/1998. É importante ressaltar que a produção 
intelectual e o direito autoral do projeto continua sendo de exclusividade única do(s) 
autor(es) do mesmo, ficando a ARP apenas, com o direito de informar e comunicar 
nos meios que julgar adequado, e conforme julgar necessário, os conceitos dos 
projetos apresentados a título informativo. 
   
3. DA MECÂNICA 
 
3.1. O “INNOVATION AWARD” consistirá na escolha do melhor projeto de Inovação 
Radical/Disruptiva (Item 3.4) implantado no estado do Rio Grande do Sul. Esta 
implantação consiste em já ter sido executado no estado do Rio Grande do Sul, bem 
como ter gerado comprovadamente algum valor financeiro, e/ou social, e/ou ambiental, 
bem como ter melhorado e facilitado a vida das pessoas, e/ou sociedade, e/ou 
entidades, e/ou governos, e/ou empresas do Rio Grande do Sul.  
 
3.2 O “DESAFIO” se dividirá em quatro etapas: 
 

• A primeira etapa consistirá no período de inscrições dos projetos pelos grupos 
no qual ocorrerá entre as 0h do dia 04/02/2019 e 23h59min do dia 24/03/2019; 

• A segunda etapa consistirá na divulgação dos 03 (três) projetos finalistas pré-
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selecionados pela curadoria do INNOVATION AWARD no qual ocorrerá no 
decorrer do dia 25/03/2019 através da página do Facebook da Innovation Week 
e pelo site https://www.innovationweek.poa.br/innovation-award; 

• A terceira etapa consistirá em uma apresentação no formato pitch de 03 (três) 
minutos de cada equipe finalista pré-selecionada no qual ocorrerão no dia 
04/04/2019 durante o platô de NEGÓCIOS da Innovation Week, em horário e 
local a serem divulgado posteriormente;  

• A quarta etapa será a seleção do projeto de Inovação Radical ganhador no 
qual ocorrerá no dia 04/04/2019 durante o platô de NEGÓCIOS da Innovation 
Week, em horário e local a serem divulgado posteriormente. 
 

3.3. Da apresentação no dia 04/04/2019: Cada equipe terá 03 (três) minutos para 
realizar sua apresentação (pitch) contendo no mínimo todo o escopo, as etapas, os 
resultados (financeiros, e/ou sociais, e/ou ambientais) obtidos, o orçamento e o 
cronograma de execução do projeto, bem como as devidas comprovações destas 
execuções, de modo a garantir a autenticidade da execução das propostas;  

3.4. Para participar do INNOVATION AWARD, os projetos inscritos devem ter 
aderência ao conceito de Inovação Radical/Disruptiva de pelo menos uma das duas 
referências escolhidas como base de análise para o presente concurso. A do Manual 
de Oslo (Página 70) no qual consiste esse tipo de inovação como aquela que causa 
um impacto significativo em um mercado e na atividade econômica das empresas 
nesse mercado. Esse conceito é centrado no impacto das inovações, em oposição a 
sua novidade. O impacto pode, por exemplo, mudar a estrutura do mercado, criar 
novos mercados ou tornar produtos existentes obsoletos (Christensen, 1997). E 
também de acordo com o conceito apresentado no livro (Branding por Meio da Gestão 
pela Inovação – Página 131) do Curador do INNOVATION AWARD que consiste em 
quando uma nova ideia resulta em produto ou processo totalmente novo, inexistente 
no mercado, surgindo uma nova referência muito superior (em qualidade, capacidade, 
rapidez, etc.) em relação à anterior, ocorre inovação radical/disruptiva. As inovações 
radicais/disruptivas estabelecem uma ruptura estrutural e criam novo segmento, nova 
indústria e até mesmo novo mercado. Representa uma mudança drástica na maneira 
que o produto ou serviço é consumido. Geralmente traz um novo paradigma ao 
segmento de mercado, que modifica o modelo de negócios e a tecnologia vigente; 
 
3.5. Cada grupo, durante a elaboração do projeto, poderá ser auxiliado com 
orientações de mentores, considerando o cunho educativo do projeto. 

 
4. FORMA DE JULGAMENTO 
  
4.1. Serão considerados, na primeira fase, todos os projetos inscritos, desde que, 
estejam dentro do prazo de inscrição/entrega, não ultrapassem cinco páginas, não 
ultrapassem quatro integrantes que sejam comprovadamente sócios e/ou funcionários 
na forma legal da lei da empresa que executou o projeto e que se enquadrem em 
todos os requisitos apresentados nos itens 2.2.1 e 3.4. 
 
4.2 O Grupo Curador do INNOVATION AWARD escolherá para fase final de 
apresentações as propostas que, além de atender aos requisitos básicos, tenham 
atingido a maior relevância aferida pelos critérios estabelecidos nos itens 2.2.1, 3.4 e 
4.1, bem como nos itens abaixo relacionados:  
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• Os projetos de Inovação Radical/Disruptiva devem ser inéditos, inovadores e 
relevantes para o ecossistema mercadológico, e/ou social, e/ou ambiental do 
Rio Grande do Sul; 

• Os projetos de Inovação Radical/Disruptiva podem ser em produto, serviço, 
modelo de negócio ou processo; 

• Os projetos de Inovação Radical/Disruptiva devem focar na melhoria e 
facilitação da vida das pessoas; 

• Os projetos de Inovação Radical/Disruptiva devem ter conexão entre alguma 
metodologia prática de inovação e sua aplicação claramente descrita; 

• Os projetos de Inovação Radical/Disruptiva devem possuir indicadores de 
desempenho para que seja possível mensurarmos os resultados de forma 
pragmática, objetiva e numérica; 

• Os projetos de Inovação Radical/Disruptiva devem ser algo que nunca tenham 
sido realizado no mundo; 

• Os projetos de Inovação Radical/Disruptiva devem estar dentro dos valores e 
ética da sociedade; 

• Os projetos de Inovação Radical/Disruptiva podem fazer parte de 
Organizações-Ponte para integração e promoção de inovação nas empresas 
como incubadoras, parques tecnológicos, polos tecnológicos, arranjos 
produtivos locais (apl’s), aceleradoras e clusters de inovação; 

• Os projetos de Inovação Radical/Disruptiva podem fazer parte de Centros 
Privados de Inovação; 

• Os projetos de Inovação Radical/Disruptiva podem fazer parte de ICT’s 
Instituições de Ciência e Tecnologia e Institutos Públicos e Privados de 
Pesquisas e Serviço como Universidades, Faculdades e Entidades de 
Representação; 

• Os projetos de Inovação Radical/Disruptiva podem fazer parte de Organizações 
de Financiamento e Fomento à Inovação; 

• Os projetos de Inovação Radical/Disruptiva podem fazer parte de Instituições 
Públicas e Privadas; 

• Os projetos de Inovação Radical/Disruptiva podem fazer parte de Organizações 
de Representação Empresarial; 

• Os projetos de Inovação Radical/Disruptiva podem fazer parte de empresas e 
outras iniciativa de atividade econômica como Startups, Scale-ups, Spin-offs, 
empresas privadas e públicas, espaços de Coworking e Hubs de inovação. 

• os projetos de inovação radical/disruptiva podem fazer parte dos Ambientes 
Regulatórios, tais como e não exclusivamente como a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, Lei Estadual de Inovação, Lei Municipal de Inovação, Lei 
Federal de Inovação, Marco Legal de C&T, Lei 13.196/2009, Lei 13.839/2011, 
Decreto PGTEC 46.840/2009, Decreto 48.936/2012 e Decreto PGTEC 
49.335/2012; 

• Os projetos de Inovação Radical/Disruptiva devem contribuir de alguma forma 
para o Objetivo Estratégico das Diretrizes Estratégicas do Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul 2018 – 2028 que é Dobrar a taxa de crescimento do PIB 
entre 2018 e 2028, gerando desenvolvimento econômico e social de alto 
impacto no RS, tendo como principal instrumento, a inovação e o 
empreendedorismo, sempre visando a modernização de setores tradicionais da 
economia e a inserção de novas economias portadoras de futuro. 
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4.3 O Grupo Curador do INNOVATION AWARD julgará os projetos conforme 
ponderarem adequado, sendo que se reservam ao direito de definir os critérios e 
pesos de avaliação de acordo com os formatos, segmento e demais peculiaridades 
dos projetos, sempre usando ética, coerência e transparência no julgamento. 
 
4.4. As bancas serão compostas por Júri Técnico: 02 (dois) Integrantes da ARP, 02 
(dois) Integrantes do SEBRAE e demais integrantes que a comissão julgadora 
entender necessário conforme os temas a serem abordados nos projetos. 
 
4.5. Os parâmetros que serão utilizados pelos profissionais que efetuarão o 
julgamento e a escolha dos melhores projetos serão baseados no impacto positivo que 
o Projeto de Inovação Radical/Disruptiva gerar no ecossistema de inovação no estado 
do Rio Grande do Sul. 

 4.7. Em caso de projetos idênticos ou muito semelhantes, será considerada a data e 
horário do envio do projeto, sendo o posteriormente inscrito imediatamente 
desclassificado. 
 
4.8. Todos os membros do grupo inscrito devem estar presentes na apresentação 
presencial do dia 04/04/2019 para o Júri Técnico, caso contrário serão 
desclassificados.  
  
5. DA PREMIAÇÃO 
  
5.1 Para a equipe declarada campeã, serão disponibilizados os seguintes prêmios: 
 
a) 02 (dois) pacotes de viagem composto por passagem aérea a partir de Porto 

Alegre, hospedagem e ingresso para o Festival Web Summit, sendo estes 
pessoal, irrevogável, incompensável e intransferível, para a cidade de Lisboa - 
Portugal, no período em que compreende a realização do Web Summit 
Portugal 2019 (disponibilizado pela empresa apoiadora do INNOVATION 
AWARD Cinco TI); 
  

b) 02 (dois) MBAs a livre escolha na ESPM/SUL (disponibilizado pela empresa 
apoiadora do INNOVATION AWARD ESPM/SUL), sendo estes também 
pessoal, irrevogável, incompensável e intransferível, para o(s) integrante(s) do 
grupo vencedor do projeto de Inovação Radical/Disruptiva; 
 

c) Participação direta na etapa de pré-aceleração e mentoria com a equipe da 
Aceleradora VENTIUR. 
 

5.1.1 O prêmio compreende a passagem aérea de ida e volta, hospedagem em hotel 
indicado pela empresa, ingresso para o festival e seguro viagem, bem como inscrição 
e mensalidade dos MBAs. 
 
5.1.2 Valor Total da premiação para equipe Vencedora: R$ 68.530,00 (sessenta e oito 
mil, quinhentos e trinta mil reais) correspondente aos 02 (dois) MBAs + R$ 25.980,00 
(vinte e cinco mil, novecentos e oitenta reais) correspondente as 02 (duas) viagens 
para o Web Summit Portugal 2019, no qual somados os valores, correspondem a R$ 
94.510,00 (noventa e quatro mil, quinhentos e dez reais), além da participação direta 
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na etapa de pré-aceleração e mentoria com a equipe de aceleração da VENTIUR que 
depende do projeto.  
 
5.1.3 A utilização dos prêmios somente poderá ser usufruída pelos participantes 
inscritos e a utilização deve ocorrer de comum acordo entre os participantes 
vencedores. Caso o(s) integrante(s) do grupo vencedor do projeto não se 
manifestar(em) objetivamente e organizadamente até o dia 30/05/2019 de como será a 
utilização dos prêmios, a equipe automaticamente perde o direito de utilização de 
todos os prêmios descritos no Item 5.1 (a) e demais prêmios que por ventura possam 
ser acrescidos no INNOVATION AWARD.  
 
5.2. Os itens dados como prêmio serão insubstituíveis e incompensáveis.  
 
5.3. Quaisquer danos que porventura a(s) pessoa(s) premiada(s) venha(m) a sofrer 
durante a viagem, não serão de responsabilidade da ARP, dos Curadores do 
INNOVATION AWARD, da ESPM, da Cinco TI e de nenhum dos patrocinadores da 
Innovation Week. Caso os horários dos vôos não sejam cumpridos devido à 
impontualidade dos vencedores, intempéries e demais casos fortuitos, a ARP e 
demais empresas envolvidas não se responsabilizam por despesas extras com trocas 
de passagem ou compra de novas passagens. Caso o Festival Web Summit 2019 não 
ocorra por qualquer motivo, a ARP, os Curadores do INNOVATION AWARD, a ESPM, 
a Cinco TI e nenhum dos patrocinadores da Innovation Week podem ser 
responsabilizados.  
 
5.4 A definição dos MBAs deverá ocorrer conforme a grade disponível de MBAs da 
ESPM/SUL com limite de 02 (dois) MBAs até a data de 30/05/2019.  
 
5.5 Não estão incluídos na premiação seguro de viagem, alimentação, traslados ou 
qualquer outra despesa não mencionada no presente regulamento. 
 
5.6 Serão de responsabilidade do(s) contemplado(s) os documentos pessoais 
necessários para a realização da viagem, tais como e não exclusivamente como 
Passaporte, Visto, entre outros que se fizerem necessários. A ARP, os Curadores do 
INNOVATION AWARD, a ESPM, a Cinco TI e nenhum dos patrocinadores da 
Innovation Week não se responsabilizam por possíveis contratempos burocráticos 
relacionados com a documentação. Caso o(s) ganhador(es) não esteja(m) com os 
documentos necessários em dia, não poderá(ão) usufruir dos prêmios, não tendo a 
ARP, os Curadores do INNOVATION AWARD, a ESPM, a Cinco TI e nenhum dos 
patrocinadores da Innovation Week qualquer responsabilidade por estes infortúnios.  
 
5.7 Para usufruir da premiação dos MBAs, o(s) vencedor(es) necessita(m) ser 
diplomado(s) até o dia 30/05/2019 em algum curso de graduação reconhecido pelo 
MEC. Caso contrário, o(s) vencedor(es) não poderá(ão) usufruir deste prêmio em 
função de não ter tempo hábil de conclusão até o prazo máximo de inscrição para os 
MBAs que será dia 30/05/2019. 
 
5.8 Todas as vezes em que o grupo vencedor mencionar publicamente o projeto 
vencedor do INNOVATION AWARD, precisa mencionar formalmente que foi o projeto 
vencedor do INNOVATION AWARD, seja em meios on-line, off-line, impressos, 
digitais, redes sociais, relatórios, internet, TV, cinema e demais meios de 
comunicação. A não menção de que o projeto mencionado foi vencedor do 
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INNOVATION AWARD, acarretará em pagamento imediato do valor total 
correspondente a premiação no valor de R$ 94.510,00 (noventa e quatro mil, 
quinhentos e dez reais) para a ARP. 
 
 
 
6. ENTREGA DOS PRÊMIOS 
  
6.1 O resultado do concurso será anunciado no mesmo dia da apresentação final dos 
grupos finalistas, em 04/04/2019, após a mensuração final de cada equipe.  

6.2. A ARP, os Curadores do INNOVATION AWARD, a ESPM, a Cinco TI e os 
patrocinadores da Innovation Week se reservam ao direito de não escolher um projeto 
vencedor caso os projetos finalistas não atendam aos requisitos de avaliação 
mensurados pela comissão julgadora. Neste caso, a ARP, juntamente com a comissão 
julgadora, definirá ao seu livre arbítrio, o destino das premiações, sem que haja 
qualquer pleito, reclamação e/ou reivindicação de qualquer parte ou natureza. 
 
6.3. A simples participação do INNOVATION AWARD, através do envio do e-mail com 
a inscrição do projeto de Inovação Radical/Disruptiva, já denota interesse e portanto, 
conhecimento, bem como concordância com absolutamente todos os itens e termos 
do presente regulamento, não podendo em qualquer tempo, forma ou função, 
reivindicar, pleitear ou reclamar nenhuma decisão da comissão julgadora do 
INNOVATION AWARD, que por seu livre e único arbítrio, tomará todas as decisões 
que julgar necessários sobre o INNOVATION AWARD. 
 
6.4. Os autores de todos os projetos enviados para participarem do INNOVATION 
AWARD declaram total autoria sobre os projetos enviados. Caso algum autor reclame 
(em qualquer tempo e sem prazo de expiração) a autoria de algum projeto e comprove 
a mesma perante os termos da lei (objeto e prazo antecessor), a ARP, os Curadores 
do INNOVATION AWARD, a ESPM, a Cinco TI e os patrocinadores da Innovation 
Week não devem ser responsabilizados de forma alguma, ficado os “dito autores” 
como únicos responsáveis por qualquer processo civil e judicial que venham a ocorrer, 
cabendo ainda aos que se julgarem impactados negativamente, processarem por dano 
moral e demais formas da lei quem se passar por falsidade ideológica, plágio ou cópia 
de um projeto de inovação já existente. 
 
  
7. CONFIDENCIALIDADE 

7.1. As informações, intenções, métodos de planejamento, e demais processos 
utilizados nos projetos deverão ser tratados como confidenciais pelos participantes, 
inclusive, não devendo divulgá-las, em hipótese alguma, sem o consentimento 
daquela. 

7.2. Informações Confidenciais devem significar, sem se limitar, toda e qualquer 
informação, de natureza técnica, operacional, comercial, jurídica, know-how, planos de 
negócios, técnicas e experiências acumuladas, documentos, contratos, papéis, 
estudos e pareceres. 
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7.3. Todas as pessoas que receberem informação confidencial somente poderão usá-
la para o propósito estabelecido neste regulamento, zelando para que tais informações 
confidenciais não sejam de qualquer forma divulgadas ou reveladas a terceiros. 

7.4.  Todas as pessoas que receberem informação confidencial ficam desde já 
proibidas de produzirem cópias ou back-up, por qualquer meio ou forma, de qualquer 
dos documentos a elas fornecidos ou documentos que tenham chegado a seu 
conhecimento em virtude deste regulamento, além daquelas imprescindíveis ao 
desenvolvimento projeto, considerando que todas sejam informações confidenciais. 

7.5. Toda informação confidencial permanecerá sendo de propriedade da parte que 
revelar a informação confidencial, somente podendo ser usada pela parte receptora 
para os fins de execução do Projeto. Tais informações confidenciais, incluídas as 
cópias realizadas, serão retomadas à parte reveladora, ou então destruídas pela parte 
receptora, tão logo tenha terminado a necessidade de seu uso pela parte receptora ou 
tenha sido solicitado pela parte reveladora e, em qualquer caso, na hipótese de 
término da vigência do regulamento. 

7.6. Todas as pessoas que receberem informação confidencial e participaram do 
INNOVATION AWARD, se obrigam a: 

7.6.1. Não discutir perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer título ou 
dispor das Informações confidenciais, para nenhuma pessoa, física ou jurídica, e para 
nenhuma outra finalidade que não seja exclusivamente relacionada ao objeto referido, 
cumprindo-lhe adotar cautelas e precauções adequadas no sentido de impedir o seu 
uso indevido por qualquer pessoa que, por qualquer razão, tenha tido acesso a elas; 

7.6.2. Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, a 
divulgação ou a utilização das Informações Confidenciais; 

7.7. Ficam as partes cientes que as obrigações de confidencialidade decorrentes do 
presente regulamento, tanto quanto as responsabilidades e obrigações outras 
derivadas deste, vigorarão durante toda a relação negocial e permanecerão em vigor 
até a formalização e concretização do Projeto. 

7.8. Todos os participantes inscritos no projeto declaram realizar o desenvolvimento 
dos projetos de Inovação Radical/Disruptiva por livre e espontânea vontade e de forma 
gratuita não cabendo nenhum pleito a vínculo empregatício junto a ARP, os Curadores 
do INNOVATION AWARD, a ESPM, a Cinco TI e os patrocinadores da Innovation 
Week. 

 
8. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
  
8.1   A ARP, os Curadores do INNOVATION AWARD, a ESPM, a Cinco TI e os 
patrocinadores da Innovation Week não se responsabilizam pelo fornecimento de 
dados falsos, incorretos, imprecisos ou incompletos do participante que impossibilite 
sua localização e a entrega do prêmio. 
 
8.2    O prêmio é individual e intransferível. Em hipótese alguma o participante 
vencedor poderá trocá-los ou recebê-los em dinheiro. 
 
8.3   A simples inscrição e participação neste projeto implica total conhecimento e 
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aceitação deste regulamento. 
 
8.4  Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento 
serão julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela Comissão Julgadora 
do INNOVATION AWARD. 
 
8.5 Todos os participantes e os vencedores do “INNOVATION AWARD” autorizam, 
desde já, a ARP, os Curadores do INNOVATION AWARD, a ESPM, a Cinco TI e os 
patrocinadores da Innovation Week a divulgar, sem ônus, inclusive para fins de 
publicidade, seus nomes, imagens e som de voz pelo prazo de 48 (quarenta e oito) 
meses, contados da data de encerramento deste. 
 
8.6 A ARP, os Curadores do INNOVATION AWARD, a ESPM, a Cinco TI e os 
patrocinadores da Innovation Week possuem o direito de alterar o presente 
regulamento, unilateralmente, caso se mostre necessário, por razões de fraude, por 
acréscimos de premiação, ou motivos de caso fortuito ou força maior. 
 
8.7 Fica, desde já, eleito o foro central da Comarca de Porto Alegre para a solução 

de quaisquer questões referentes ao regulamento deste concurso Cultural. 

8.8 A inscrição no INNOVATION AWARD, bem como a classificação para as 
apresentações finais do dia 04/04/2019, não contemplam badges (ingressos). Ou 
seja, os grupos classificados para as apresentações finais do dia 04/04/2019, 
necessitam adquirir os badges (ingressos) correspondente as palestras do platô 
Negócios. É importante ressaltar, que como os badges (ingressos) são limitados, é 
prudente adquirir os badges (ingressos) com antecedência, uma vez que sem os 
badges (ingressos), o(s) integrante(s) do(s) grupo(s) não poderão ingressar na 
Innovation Week, e por este motivo será(ão) automaticamente desclassificado(s). 

8.9 Ao participar do INNOVATION AWARD, estarão os participantes concordando 
tacitamente com todas as disposições constantes deste Regulamento. 

 


