Vitória, 23 de maio de 2019
Caro Empresário,
Por mais um ano, o CDMEC (Centro Capixaba de Desenvolvimento Metalmecânico) e o
SINDIFER (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Estado do
Espírito Santo) promotores da MECSHOW – Feira da Metal mecânica, Energia e Automação,
em parceria com o FCP&G (Fórum Capixaba de Petróleo e Gás), FACTO (Fundação de Apoio
ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia), FEST (Fundação Espírito-santense de
Tecnologia), FINDES (Federação das Indústrias do Espírito Santo) e o SEBRAE (Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) dão continuidade ao sucesso e
resultados alcançados no PRÊMIO MEC-INOVA e o Painel de Inovações.
Neste edital seguem as orientações e o regulamento básico para submissão dos projetos
no “Painel de Inovações – Prêmio MEC INOVA 2019”, que desde o ano de 2017 vem sendo
realizado em conjunto.
O preenchimento dos formulários de trabalho pelas empresas será até o dia 27 de junho

de 2019, e durante este período, estaremos incentivando e estimulando a participação das
empresas.
Inscreva o seu projeto e contribua para o desenvolvimento da inovação no Espírito Santo.
Realização:

Patrocínio:

Apoio:
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Painel de Inovações – Prêmio MEC INOVA 2019
Data: 07 de agosto de 2019
Local: Parque de Exposições de Carapina – Auditório da Ilha da Inovação
Horário: 18 às 20 horas

1.

Objetivo

Estimular a cultura da Inovação nas empresas, por meio da apresentação de práticas,
processos e produtos, novos ou aprimorados, que envolvam mudanças significativas nas
potencialidades de produtos, serviços e/ou processos, gerando ganhos para as empresas.
2.

Público Alvo e Critérios

Categoria A: Startup, CNPJ constituído a pelo menos quatro meses, que desenvolvam
produtos, serviços ou processos inovadores, com protótipos em desenvolvimento ou
aplicação.
Categoria B: Micro, pequenas e Médias empresas, CPNJ constituído a dois anos ou mais,
com faturamento anual de até R$ 90.000.000,00 que desenvolvam produtos, serviços ou
processos inovadores, com protótipos em fase final de teste ou em aplicação.


3.

Projetos que não possuem relevância para uso industrial não serão considerados.

Metodologia

A submissão dos projetos deverá ser feita em nome da empresa, conforme formulário em
anexo neste edital, obedecendo ao limite de no máximo 3 indicações por empresa.
O método de submissão do trabalho é o seguinte:
3.1. Preencha o formulário online até 10 de junho de 2019. O link para o formulário é
https://forms.gle/LDn3yVJkMnNDwiYa8
3.2.

Se houver material complementar, enviar para inova@cdmec.com.br com o

assunto “Material complementar – nome da empresa” até 27 de junho de 2019,
considerando um arquivo em PDF de até 10 mb e/ou um Vídeo de até 5 minutos;
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3.3. Os projetos submetidos passarão por uma etapa de pré-seleção executada por
uma comissão avaliadora. Serão avaliados nessa etapa os critérios estabelecidos no item
2.
Importante:
 Conforme explicitado no item 3 deste edital, as propostas passarão por uma
comissão avaliadora e não haverá clausula de sigilo;
 A comissão julgadora será definida posteriormente pelas entidades CDMEC (Centro
Capixaba de Desenvolvimento Metalmecânico), FCP&G (Fórum Capixaba de Petróleo
e Gás), FACTO (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia), FEST
(Fundação Espírito-santense de Tecnologia), FINDES (Federação das Indústrias do
Espírito Santo), SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas)
e SINDIFER (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Estado do
Espírito Santo).
 Grandes Empresas serão convidadas a assistir as apresentações, e participar da
comissão julgadora.
3.4.

A comissão julgadora irá classificar e premiar os projetos de acordo com os

quesitos de:
a. RELEVÂNCIA TÉCNICA - O que há de novo em termos de inovação? Qual é o
principal diferencial da ideia proposta? Não existe nada igual validado até agora?
b. MÉTODO DE DESENVOLVIMENTO – A proposta apresenta um bom projeto em
termos metodológicos para sua aplicação? – O projeto apresenta um plano viável
e eficiente para sua implantação?
c. VALORAÇÃO – O que a proposta traz de valor? - Caso aplicada, o que ela traria de
valores em termos de capital/tempo/melhorias para a empresa?
d. FONTE DE RECURSOS: Como o projeto será custeado? – A empresa usará
recursos próprios, de financiamento ou de terceiros?
3.5.

Os projetos serão apresentados no dia 07 de agosto de 2019, durante a 12ª

MECSHOW, onde a comissão realizará a avaliação dos projetos e fará a premiação.
4.

Cronograma

O processo do Painel de Inovação Prêmio MEC INOVA acontecerá da seguinte maneira:
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5.

Reconhecimento e Premiação

Categoria A – De acordo com a colocação no ranking de classificação, serão premiados os
três primeiros colocados da seguinte forma:
- 1º colocado: prêmio em dinheiro no valor de R$ 1.000,00 (quinhentos reais) e uma placa de
homenagem;
- 2º e 3ºcolocados: placa de homenagem;
Categoria B - De acordo com a colocação no ranking de classificação, serão premiados os
três primeiros colocados da seguinte forma:
- 1º colocado: prêmio em dinheiro no valor de R$ 1.000,00 (quinhentos reais) e uma placa de
homenagem;
- 2º e 3º colocados: placa de homenagem;
6.

Orientações Finais:

I.

A apresentação das empresas na 12ª MECSHOW está condicionada a um número
limitado de projetos. Caso ultrapasse essa quantidade, a Comissão ficará responsável
em realizar uma seleção, com base nos critérios do item 3 deste edital;

II. Cada projeto terá um tempo pré-determinado para fazer a apresentação, essas e
outras informações serão repassadas até 31 de julho de 2019.

Mais informações:
CDMEC
Contato: Luciana Bahiense | Raquel Graciotti
Tel.: (27) 3227-6767 | (27) 99766-4080 | (27) 99604-4797
E-mail: inova@cdmec.com.br
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