
REGULAMENTO - Garoa Agroindústria

1. LINHAS GERAIS

1.1. O evento será realizado de forma 100% digital. Assim sendo, os participantes
deverão ter acesso a seus próprios equipamentos como computadores, celulares, materiais
de apoio e rede disponível.

1.2. As equipes formadas deverão desenvolver ideias para soluções tecnológicas,
inovadoras e aplicáveis ao setor agropecuário. Portanto, não há necessidade de
desenvolvimento de protótipos ou produtos ao final do evento. Os desafios serão voltados
para a agroindústria brasileira, com foco em: 1. TIC (Smart farming, VANTs [drones],
Etiquetas inteligentes, Realidade aumentada); 2. Inovação em alimentos e bebidas
(Conveniência e praticidade, Valorização da biodiversidade e produção local, Comfort food,
Gourmet e premium, Bebidas em cápsulas, Bebidas funcionais, Orgânicos e naturais,
Valorização de experiências); 3. Inovação em embalagens (Biodegradáveis, Ativas e
inteligentes, Design); 4. Agricultura urbana (Hortas comunitárias, Fazendas verticais,
Cooperativismo e associativismo); 5. Nanotecnologia (Nanosensores, Revestimentos
funcionais e comestíveis, Nanoencapsulamento, Nanofertilizantes, Biossegurança).

2. PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão se inscrever estudantes universitários de graduação, pós-graduação,
cursos técnicos e profissionais de qualquer área. Todos os participantes deverão ter
disponibilidade para completar, pelo menos, 70% das atividades de todo o ciclo do evento,
de acordo com a programação divulgada no item 4.1.

2.2. As inscrições serão individuais. As equipes poderão ser formadas pela Comissão
Organizadora ou poderão se inscrever com a composição pronta. Cada equipe deverá ser
composta por 03 (três) à 06 (seis) participantes de áreas multidisciplinares, podendo haver
repetição de 02 (duas) áreas no máximo.

3. No que se refere à formação das equipes:

3.1. A Comissão Organizadora será responsável por liderar e organizar o processo de
formação de equipes de participantes.



3.2. Cada equipe será composta, preferencialmente (não obrigatório), por:

3.2.1. 01 (uma) pessoa de competência em Gestão (administração, economia, engenharia
ou áreas afins);
3.2.2. 01 (uma) pessoa de competência em Agroindústria/ Agropecuária;
3.2.3. 01 (uma) pessoa de competência em Design;
3.2.4. 01 (uma) pessoa de competência em Tecnologia da Informação;

3.3. Os projetos deverão ser desenvolvidos ao longo do evento, respeitando na íntegra
sua programação. Não serão aceitos em nenhuma hipótese projetos individuais. Casos
excepcionais serão tratados individualmente pela comissão organizadora.

3.4. Encorajamos fortemente que as equipes, além de serem multidisciplinares, tenham
competências diversas. Solicitamos que cada participante se identifique como um dos perfis
abaixo no momento da inscrição:

3.4.1. Negócios
Tem interesse e/ou experiência acadêmica e/ou profissional em gestão de projetos,
liderança de times, empreendedorismo, negócios etc.

3.4.2. Agroindústria/ Agropecuária
Tem interesse e/ou experiência acadêmica e/ou profissional em prestação de serviço,
consultoria, desenvolvimento de pesquisa e/ou extensão junto ao setor agropecuário.

3.4.3. Tecnologia
Tem interesse e/ou experiência acadêmica e/ou profissional em desenvolvimento de
software, prototipagem de produtos/serviços, design visual, processos de design thinking,
UI/UX etc.

4. PROGRAMAÇÃO

A programação do evento será:

H Data Atividade

18h 05/08/2022 Live de abertura e Oficina dos desafios da agroindústria

09h 06/08/2022 Oficina Lean Canvas

18h 06/08/2022 Oficina Pitch

16h 07/08/2022 Apresentação dos pitchs

19h 07/08/2022 Premiações e encerramento



5. INSCRIÇÕES E PRAZOS

5.1. Os interessados deverão se inscrever entre o período de 01 de junho a 31 de julho
de 2022 no site do evento
https://www.embrapa.br/busca-de-eventos/-/evento/465921/garoa-agroindustria.
5.2. Serão disponibilizadas até 500 vagas, para que sejam formados até 125 (cento e
vinte e cinco) times de 03 (três) a 06 (seis) participantes. O preenchimento é por ordem de
inscrição.

5.3. Com o objetivo de balancear as equipes com perfis diversos, serão destinadas 30% das
vagas para inscritos no perfil Negócios, 30% das vagas para inscritos no perfil
Agroindústria/Agropecuária, 30% das vagas para inscritos no perfil Tecnologia e 10% das
vagas para inscritos com perfil Outro, podendo a comissão organizadora modificar tais
critérios em caso de não preenchimento das vagas suficientes em 01 (um) ou mais perfis.

5.4. A comissão organizadora não se responsabiliza por falhas no sistema e rede de
internet que impossibilitem as inscrições no prazo estabelecido.

5.5. Os inscritos receberão confirmações referentes à inscrição, formação da equipe,
regras e demais informações sobre o evento pelo e-mail cadastrado no momento da
inscrição, via e-mail oficial: garoa.agroindustria@embrapa.br. Caso o participante não
receba tais comunicados, deverá entrar em contato pelo mesmo e-mail
(garoa.agroindustria@embrapa.br).

6. COMUNICAÇÃO

6.1. Durante o período de inscrições, toda a comunicação com os participantes, será
realizada pelo e-mail oficial. Na abertura do Garoa Agroindústria, será apresentado os
detalhes sobre comunicação do evento e a submissão final das soluções.

Os participantes receberão todas as informações do evento no e-mail cadastrado no ato da
inscrição.

6.2. Haverá também um grupo geral na plataforma Whatsapp e grupos das equipes para
a comunicação com os mentores.

Os participantes receberão as instruções de acesso à plataforma após a inscrição.

6.3. Os participantes inscritos são responsáveis por acompanhar a programação, as
mentorias e eventuais alterações do evento.

7. ENTREGA FINAL DO PRODUTO E AVALIAÇÃO

7.1. A data para a entrega final do projeto será no dia 07/08/2022, às 15:00h, devendo
ser enviado para o e-mail oficial do: garoa.agroindustria@embrapa.br. A entrega final



exigida será um vídeo-pitch de 3 a 5 minutos e material de apresentação contendo todas as
informações sobre o desenvolvimento do projeto. O formato do material será indicado pela
comissão organizadora no início do evento. O pitch será apresentado pelos times às 16 h.

8. JULGAMENTO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

8.1. A comissão organizadora irá designar e convidar pessoas para a avaliação dos
projetos, que farão parte das bancas julgadoras no dia da apresentação dos pitchs.

8.2. Como forma de garantir a ética e a imparcialidade, os avaliadores comprometem-se
a informar à Comissão Organizadora qualquer conflito de interesse, assim que for
identificado, seja na avaliação da solução desenvolvida ou referente aos participantes e
equipes.

8.3. A banca fará as análises e avaliações para validar a melhor solução do desafio,
segundo as fichas avaliativas que lhe serão entregues.

8.4. Para referida análise, serão considerados os seguintes pontos:

8.4.1. Criatividade e disrupção da solução;
8.4.2. Aplicabilidade do sistema para solucionar os problemas
apresentados pelo setor produtivo;
8.4.3. Qualidade no desenvolvimento do protótipo conceitual;
8.4.4. Viabilidade de execução real da solução desenvolvida;
8.4.5. Qualidade dos entregáveis (apresentação em PDF).

8.5. Os projetos serão avaliados pela Comissão Julgadora sob os critérios de inovação,
abrangência, benefício, estágio de desenvolvimento do projeto, escalabilidade;

9. PREMIAÇÃO E PRÓXIMA FASE

9.1. Serão premiadas as equipes que obtiverem as 3 (três) melhores notas avaliativas da
maratona.

9.2. Todos os participantes que finalizarem o Garoa Agroindústria e entregarem a
atividade do item 7.1 receberão certificado de participação no evento.

9.3. Os vencedores serão anunciados no dia 07 de agosto de 2022, no encerramento do
Garoa Agroindústria. A premiação completa será divulgada ao final do evento.

9.4. Serão premiados os integrantes das 3 primeiras equipes vencedoras, conforme
decidido pela comissão organizadora e seguindo os termos deste regulamento;

9.5. Todos os prêmios oferecidos aos integrantes das equipes são pessoais e
intransferíveis.



9.6. Os prêmios serão entregues em data a ser combinada entre a equipe e a comissão
organizadora.

9.7. A comissão organizadora do Garoa Agroindústria acredita no potencial dos
participantes, das equipes e das soluções ideadas no evento. Assim, os projetos iniciados
nesta edição do evento poderão ser desenvolvidos em outras fases do Garoa Agroindústria.

9.8. Detalhes sobre participação na próxima fase do programa Garoa Agroindústria
Incubação serão informados pela comissão organizadora.

10. PENALIDADES E DESISTÊNCIA DOS PARTICIPANTES

10.1. Serão automaticamente desclassificados os participantes que abandonarem o
evento sem comunicar à equipe e comissão organizadora; que não agirem com conduta
ética junto à comissão organizadora, aos colegas de equipe e mentores;

10.2. O participante que desistir, por motivos de força maior, deverá comunicar à equipe e
também à comissão organizadora do evento.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

11.1. A comissão e parceiros do evento não têm direito de propriedade intelectual das
ideias propostas e têm o compromisso de não se apossar de nenhuma delas.

11.2. Os inscritos, no ato de seu cadastro e inscrição, bem como o posterior aceite online,
aderem integralmente a todas as disposições aqui descritas, declarando que aceitam todos
os termos deste regulamento.

11.3. Não serão aceitas nenhuma atitude racista, machista, homofóbica e/ou
preconceituosa de qualquer gênero. Se identificada a situação, será analisada pela
Organização, podendo ocasionar na desclassificação do participante.

11.4. Não serão aceitas soluções copiadas ou reproduzidas, de forma total ou parcial, de
outras fontes e/ou competições. A identificação de uma cópia, total ou parcial, será punida
com a desclassificação da equipe.

11.5. O evento poderá ser interrompido ou suspenso por motivos de força maior ou devido
a problemas de acesso à rede de Internet, com servidores, entre outros, não sendo devida
qualquer indenização ou compensação às pessoas participantes do concurso e/ou aos
eventuais terceiros. O Garoa Agroindústria enviará, nesses casos, os melhores esforços
para dar prosseguimento ao evento tão logo haja a regularização do problema,
resguardando-se, no entanto, a possibilidade de cancelamento definitivo, na hipótese de
impossibilidade de sua realização.

11.6. Casos omissos ao estipulado neste edital serão resolvidos pela comissão
organizadora.


