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APRESENTAÇÃO 
 
O, ADM Resolve, 1º DESAFIO DE EMPREENDEDORISMO DO CURO DE 

ADMINISTRAÇÃO DA UNIRG, é uma iniciativa da Coordenação do Curso de 

Administração , direcionada aos alunos do Curso, com o objetivo de  promover  a  cultura  

da  inovação e aproximação dos acadêmicos com o  mundo profissional do trabalho e 

do empreendedorismo. 

Trata-se de um desafio de inovação, onde equipes trabalham durante um período de 

oito dias, em ambiente virtual, através do Google Meet e/ou outros recursos online, 

buscando formas para solucionar um problema X, que será proposto pela organização 

do evento, e apresentando-as através de um Quadro de Modelo de Negócios (Business 

Model Canvas) e um vídeo curto de no mínimo de 3 (três) minutos e no máximo 5 

(cinco) minutos, na metodologia Pitch. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 

Conforme regulamento o objetivo do Adm Resolve, 1º Desafio de Empreendedorismo 

do Curso de Administração da UnirG,  é o desenvolvimento da cultura do 

empreendedorismo e da inovação local, geração de ideias e soluções para um problema 

X, prototipando-os através de um Quadro de Modelo de Negócios (CANVAS) e 

apresentação Pitch. 

HABILITAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO 
 

A inscrição no Desafio pressupõe a autorização de divulgação das inscrições 

participantes, do conteúdo dos Quadros de Modelos de Negócios (CANVAS) e Pitches, 

preservando a propriedade intelectual, bem como a cessão do direito de imagem dos 

presentes nas atividades de julgamento e premiação. 

 O ato de inscrição sujeita todos os participantes às regras e condições estabelecidas 

neste Regulamento. Desta forma, o participante, no ato de seu cadastro, adere a 

todas as disposições, declarando que leu, compreendeu, tem total ciência e aceita, 

irrestrita e totalmente, todos os itens deste Regulamento. 

 É necessário estar devidamente matriculado no Curso de Administração da UnirG – 

Universidade de Gurupi no semesre 2021/1. 

 Inscrições realizadas fora do prazo estabelecido por este regulamento serão 

automaticamente desclassificadas. 

 As equipes serão formadas por no mínimo 3 e no máximo 5 alunos. 

 As incrições acontecerão online, pelo IOW, através do link  

https://iow.unirg.edu.br/eventos/ , no período de  21 a 27 abril. 

 As isncrições que atenderem os requisitos definidos neste regulamento estarão 

https://iow.unirg.edu.br/eventos/
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automaticamente validadas. 

 As equipes serão formadas posteriormente a finalização das inscrições, pela 

organização do evento, de forma que fomente a interdisciplinariedade, buscando que 

os acadêmicos trabalhem as suas Soft-Skills.  

DESAFIO 

Como orientação para o desafio serão gravados vídeos explicativos, explanando como 

desenvolver a metodologia, que serão disponibilizados nos grupos específicos de 

WhatsApp e na página do Curso no site da UnirG. 

O Desafio consistirá nas seguintes etapas:  

 Consultar os vídeos explicativos do desafio que serão disponibilizados. 

 Desenvolver um Quadro de Modelo de Negócios (CANVAS), que solucione a 

problemática do desafio. 

 Elaborar o Pitch detalhando a solução encontrada. 

 Gravar um vídeo de no mínimo 3 (três) minutos e máximo 5 (cinco) minutos, que 

deverá ser postado no youtube, devendo ser encaminhado à Organização o link do 

vídeo. 

 A entrega do Canvas preenchido e do link do vídeo deverão ser submetidos à 

Organização, através de formulário do Google, que será disponibilizado na data da a 

abertura do Desafio. 

 O arquivo (Modelo do Canvas) deverá ser devolvido no formato PDF. 

 No formulário disponibilizado para a devolução dos arquivos constarão perguntas 

sobre a viabilidade da idéia, que deverão ser obrigatoriamente respondidas para 

validação da entrega das soluções. 

AVALIAÇÃO 
 

Os trabalhos serão avaliados por docentes e profissionais da área de Administração, 

que observarão os seguintes critérios: 

 inovação; 

 criatividade;  

 organização das ideias; 

 viabilidade economica; 

 originalidade. 

Após avaliação dos critérios supracitados, a Comissão efetuará a somatória das 

pontuações. Os ganhadores serão os que obtiverem maior pontuação na somatória 

geral, sendo classificados em primeiro, segundo e terceiro lugar respectivamente, 

conforme suas notas. 

Todas as equipes participantes receberão feedeback das avaliações dos seus 
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trabalhos. Em caso de empate a Comissão considerará a maior pontuação  dos 

seguintes critérios, em ordem decrescente: 

 Modelo Canvas;  

 Modelo Pitch; 

 Questionário de Viabilidade. 

PREMIAÇÃO 

 
Os participantes das equipes vencedoras receberão premiação conforme participação: 

 Primeiro lugar: troféu, medalha, certificado de classificação. 

 Segundo Lugar: medalha, certificado de classificação. 

 Terceiro lugar: medalha, certificado de classificação. 

Os participantes que cumprirem todas as partes do desafio serão certificados com  20 

(vinte) horas de atividades complementares, através da plataforma do IOW. 

 
PROPRIEDADE INTELECTUAL, DIREITO AUTORAL E DE IMAGEM 

 
 No ato da inscrição do Adm Resolve,  1º Desafio de Empreendededorismo do Curso 

de Administração da UnirG, nos  termos deste Regulamento, o docente, os alunos e 

equipes autorizam  o  uso,  de modo gratuito, definitivo e irrevogável, a sua frase, seu 

nome, vídeo, imagem e som de voz em qualquer veículo de imprensa, mídia ou 

internet para divulgação do Projeto; 

 As autorizações descritas acima não implicam qualquer obrigação de divulgação ou 

de pagamento de qualquer compensação por parte do Curso de Administração da 

UnirG, Universidade de Gurupi; 

 Ao preencher, divulgar ou transmitir qualquer conteúdo no formulário do Adm Resolve 

, 1º Desafio de Empreendededorismo do Curso de Administração da UnirG, 

considera-se que o participante está cedendo os direitos autorais referentes a este 

conteúdo dos PROJETOS; 

 Os Docentes, alunos ou equipes, neste ato, assumem plena e exclusiva 

responsabilidade pelo trabalho que produzir, por sua titularidade e originalidade, 

eximindo a Coordenação do Curso de Administração e a UnirG de qualquer 

responsabilidade relativamente a tais fatos, aspectos, direitos e/ou situações; 

 Cabe a Coordenação do Curso de Administração decidir e deliberar sobre a 

cotitularidade de eventual propriedade intelectual gerada pelo Adm Resolve,  1º 

Desafio de Empreendededorismo do Curso de Administração da UnirG, já que há 

participação de recursos humanos da Coordenação do Curso de Administração da 

UnirG no processo (instrutores e alunos). 
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DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 Caso as informações fornecidas pelos participantes mostrem-se, a qualquer tempo, 

inverídicas ou incompletas, seja através da devida verificação pela ORGANIZAÇÃO 

ou pela COMISSÃO AVALIADORA, ou ainda, por outro meio de verificação, os 

participantes serão automaticamente desclassificados; 

 Os vencedores do Adm Resolve, 1º Desafio de Empreendededorismo do Curso de 

Administração da UnirG, autorizam, automaticamente, a ORGANIZAÇÃO, sem ônus, 

a editar, publicar, reproduzir e divulgar, por meio de jornais, revistas, livros, televisão, 

rádio, internet e vídeo (ou outro recurso  multimídia),  suas  imagens  e  vozes e o 

conteúdo dos trabalhos premiados, total ou parcialmente; 

 Os casos e fatos omissos a este regulamento serão dirimidos  pela  ORGANIZAÇÃO 

e pela Coordenação do Curso de Administração da UnirG. 

 Será disponibilizado aos participantes documento complementar com 

orientações específicas do desafio, que incluirão os links dos vídeos, links das 

pastas compartilhadas e links dos formulários, e ainda situação problema do 

desafio. 
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CRONOGRAMA 
 

 

Etapas Datas Local 

Publicação do 
Regulamento 

20 de abril 
- Página do Curso no Site 

da UnirG 

Divulgação 
 

21 a 22 de abril 

- Facebook 
- Instagram 
- WhatsApp 

- Página do Curso no site da 
UnirG 

 

Incrições 21 a 27 de abril 

 
 

IOW 
https://iow.unirg.edu.br/event

os/evento.php?e=3198 
 

Desafio 30 de abril a 07 de maio 

 
Online 

 
 

 
Resultado e 
Premiação 

17 de maio 
 

Google Meet 

 

ORGANIZAÇÃO 

 
Coordenação e Professores do Curso de Administração. 
 

COMISSÃO AVALIADORA 
 

A Comissão avaliadora será composta por docentes e profissionais da área de 

Administração. 
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