
NAVI Awards 

    Regulamento 

 

NAVI Awards é uma iniciativa da NAVI - AI New Ventures (ORGANIZADORA) e 

XXXX (a definir), situada no Parque Tecnológico da PUCRS no Prédio 95C Térreo, 

sob o endereço Avenida Ipiranga, 6681, Bairro Partenon, Porto Alegre, Rio Grande do 

Sul, com a curadoria da XXXXX (a definir).  

NAVI é um Hub de IA que tem como missão conectar empreendedores, corporações, 

investidores e pesquisadores para fomentar iniciativas e negócios com o apoio da 

Inteligência Artificial (IA). O Hub é uma iniciativa da WISIDEA Ventures, empresa de 

desenvolvimento e investimento em startups de base tecnológica, juntamente com 

TECNOPUC - Porto Alegre, o maior parque tecnológico da América Latina.  

A intenção desta iniciativa é descobrir ideias e realizações no campo da Inteligência 

Artificial (IA) com potencial inovador capazes de impactar o mercado e a vida das 

pessoas. O objetivo final é aproximar empresas e instituições de diferentes segmentos 

com startups e pesquisadores para resolver os diversos problemas de negócios com o 

uso da IA.  

Além de concorrer às premiações definidas neste regulamento, todos os 

PARTICIPANTES do NAVI Awards estarão automaticamente elegíveis para o 

Programa NAVI e o NAVI Lab, ainda que determinado participante não seja um dos 

vencedores. Isto não garante a participação nestas iniciativas, mas somente a 

candidatura cabendo decisão final e absoluta por parte da ORGANIZADORA. 

PRAZOS 

Esta PREMIAÇÃO terá início em XXX de 2020 e término em XXX de 2020 e 

contemplará 3 (três) etapas: (I) período de submissão dos projetos; (II) período de 

avaliação pelo júri técnico; e (III) período de seleção e divulgação dos vencedores.  

Em caso de alteração de prazo de período, os participantes serão avisados pelos 

meios de contatos inseridos no formulário de inscrição. 

CATEGORIAS 

Para participar da PREMIAÇÃO estarão elegíveis somente duas categorias: 

(1) Startups Early Stage: Negócios em fase inicial de crescimento que tenham 

como diferencial a aplicação da IA em seus produtos e serviços. 

 Pré-requisitos: CNPJ constituído e faturamento de até R$ 500.000,00 / 

ano. 

 

(2) Pesquisadores: Acadêmicos e pesquisadores que atuam na área de IA. 

 Pré-requisitos: Projetos desenvolvidos ou em desenvolvimento na 

academia (Graduação, Mestrado ou Doutorado). 

https://www.navi.com.ai/
http://www.pucrs.br/tecnopuc/


SELEÇÃO 

A seleção ocorrerá em duas fases: (I) Recebimento das inscrições pela 

ORGANIZADORA e a verificação da adequação de cada inscrição em conformidade 

com este regulamento, a fim de definir a aptidão das STARTUPS e dos 

PESQUISADORES a participarem da premiação e (II) Seleção dos 5 (cinco) 

vencedores em cada categoria pela COMISSÃO JULGADORA, conforme os critérios 

estabelecidos neste regulamento. 

CRITÉRIOS  

O termo “Projeto” refere-se a um negócio, tecnologia, serviço, produto ou pesquisa. 

a) Originalidade: o Projeto se vale de ideias, conceitos, algoritmos e/ou ferramentais 

novos ou inéditos no campo da IA. 

b) Capacidade Disruptiva: capacidade do Projeto em alterar radicalmente um setor do 

mercado ou processo já estabelecido.  

c) Impacto da inovação: potencial de impacto do Projeto no mercado em termos 

econômicos, número de pessoas atingidas e/ou outros benefícios tangíveis (social, 

ambiental etc.).  

d) Aplicabilidade: o Projeto já apresenta resultados reais satisfatórios em termos de 

provas de conceito, número de usuários e/ou pilotos em sua área de aplicação. 

e) Qualificação da Equipe/Pesquisadores: grau de formação técnica e acadêmica na 

área da IA. 

COMISSÃO JULGADORA 

Será formado um júri técnico, composto por 10 (dez) especialistas.  A 

ORGANIZADORA atribuirá somente um CRITÉRIO e uma CATEGORIA a um 

determinado membro da COMISSÃO. A este membro lhe compete, portanto, o voto na 

escala de 1 a 10, não podendo interferir seja de qualquer forma, meio ou natureza na 

votação de outro critério ou categoria. 

Os vencedores serão selecionados de forma exclusiva pela COMISSÃO 

JULGADORA, definida neste regulamento, não cabendo qualquer forma de 

contestação ou apelação da decisão final por parte dos PARTICIPANTES. 

A COMISSÃO JULGADORA será escolhida por decisão exclusiva da 

ORGANIZADORA e se, por ventura, um membro da COMISSÃO for julgado ou julgar-

se incapaz ou impossibilitado para a votação dos vencedores, será indicado pela 

ORGANIZADORA outro em seu lugar com voto de igual peso. 

INSCRIÇÃO 

Para se inscrever no NAVI Awards, será preciso preencher o formulário de inscrição e 

elaborar um vídeo de até 3 (três) minutos, disponibilizado no endereço eletrônico: 

https://bit.ly/naviawardsform. 

https://bit.ly/naviawardsform


Após o preenchimento do formulário e envio do vídeo solicitado, os mesmos não 

poderão ser alterados ou substituídos. 

No caso de dúvidas quanto às informações encaminhadas, os integrantes da 

COMISSÃO JULGADORA poderão solicitar alguns esclarecimentos e documentos 

comprovatórios junto ao responsável pela inscrição. 

PREMIAÇÃO 

Cada projeto receberá uma nota de 1 a 10 em cada um dos cinco CRITÉRIOS 

estabelecidos. Os 5 (cinco) projetos que somarem a maior pontuação de cada 

categoria serão considerados vencedores. Em caso de empate na pontuação dos 

primeiros colocados, os critérios de Originalidade e Capacidade Disruptiva terão peso 

dobrado. Permanecendo o empate, a COMISSÃO JULGADORA terá a última palavra 

e definirá os ganhadores de cada categoria a seu critério. 

Os vencedores de cada categoria irão ser premiados com: 

a) Apoio Financeiro para os dois primeiros colocados; 

b) Participação no Programa NAVI de aceleração de negócios; 

c) Habilitação para o NAVI Lab - AI Open Innovation Program; 

d) Reconhecimento e divulgação. 

 

(a) O apoio financeiro para o primeiro colocado será de R$5.000,00 (cinco mil reais) e 

para o segundo lugar R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em cada categoria para 

serem utilizados exclusivamente no desenvolvimento dos Projetos selecionados. Tais 

valores serão entregues conforme as especificações apontadas neste Regulamento na 

seção de Disposições Gerais. 

(b) A participação no Programa NAVI de aceleração de negócios será realizada de 

forma remota com duração de 3 (três) meses, conforme plano a ser apresentado. A 

participação é facultativa e sem ônus para os vencedores. 

(c) O NAVI Lab é o programa de inovação aberta da NAVI que promove a 

aproximação de empresas e instituições de diferentes segmentos com startups e 

pesquisadores para desenvolvimento de projetos de IA sob demanda. Os projetos 

vencedores estarão automaticamente habilitados para o NAVI Lab, conforme acordo 

de parceria a ser firmado. A participação é facultativa e sem ônus para os vencedores. 

(d) Divulgação dos vencedores pelos canais de comunicação da ORGANIZADORA e 

reconhecimento dos vencedores nos eventos promovidos pela mesma. Os vencedores 

também receberão um selo exclusivo da premiação para divulgação em seu site e 

materiais de publicitários.  

DIVULGAÇÃO DOS VENCEDORES 

A divulgação dos vencedores será feita em um evento a ser promovido pela 

ORGANIZADORA. Os dois primeiros colocados em cada categoria serão convidados 

a apresentarem os seus projetos de forma remota ou presencial. A data do evento 

será divulgada ao longo da PREMIAÇÃO. 



EXCLUSÃO 

O não cumprimento do prazo estipulado para inscrição, salvo se a ORGANIZADORA 

prorrogar, e, ainda, o preenchimento incorreto ou incompleto ou não envio dos 

documentos solicitados, acarretarão na eliminação automática do PARTICIPANTE. 

Serão consideradas desclassificadas as inscrições que estiverem fora do padrão da 

ficha de inscrição ou que forem enviadas após o término do prazo das inscrições. 

Em caso de fraude ou tentativa de fraude comprovada, o PARTICIPANTE será 

automaticamente excluído da PREMIAÇÃO, independentemente do envio de qualquer 

notificação, e, caso seja a ganhadora do PRÊMIO, o PRÊMIO será transferido para a 

segunda colocada seguindo a ordem de classificação conforme a pontuação dentro 

das condições válidas e previstas neste Regulamento. Para efeito desta cláusula, é 

considerada fraude: a participação por meio de cadastramento de informações 

incorretas ou falsas; o envio de documentação falsa; e a realização de quaisquer 

práticas e/ou condutas que importem em vantagem indevida ao PARTICIPANTE frente 

aos demais. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

A inscrição nesse Prêmio implica aceitação às regras e condições estabelecidas neste 

regulamento. 

A entrega do apoio financeiro será realizada em até 15 dias após a divulgação dos 

vencedores, através de transferência eletrônica em conta corrente indicada por estes, 

em moeda nacional, descontados os impostos correspondentes a este tipo de 

transação. A empresa responsável pela transferência será indicada pela 

ORGANIZADORA. 

Ao participar desta PREMIAÇÃO, os PARTICIPANTES declaram serem os únicos 

autores, titulares e/ou detentores dos direitos autorais patrimoniais e intelectuais dos 

projetos. Inerentes à sua participação na PREMIAÇÃO e, nesse ato, cedem à 

ORGANIZADORA os direitos de imagem incidentes sobre os projetos para fins de 

apresentação dos vencedores em qualquer evento que seja realizado pela 

ORGANIZADORA para fins de publicação, edição, adaptação, transcrição e 

divulgação, via qualquer modalidade, meio e natureza, nos meios de comunicação. 

Ao se inscrever nesta iniciativa, os PARTICIPANTES inscritos concordam de forma 

total e absoluta com os Termos e Condições descritas neste Regulamento, além de 

abdicarem do direito de contestação e apelação às decisões da COMISSÃO 

JULGADORA. 

Os casos omissos e/ou eventuais controvérsias oriundas desta PREMIAÇÃO serão 

submetidos à COMISSÃO JULGADORA para avaliação, sendo suas decisões 

soberanas e irrecorríveis. 

O PARTICIPANTE cuja conduta implicar a manipulação dolosa da operação do 

PRÊMIO ou que violar os termos e condições impostos neste regulamento estará 

automaticamente desclassificado. 



O PARTICIPANTE cuja conduta ou histórico desabone ou contrarie a essência do 

PRÊMIO, bem como a política da ORGANIZADORA, será desclassificado. A 

desclassificação poderá ocorrer em qualquer etapa do PRÊMIO, a exclusivo critério da 

ORGANIZADORA. 

A ORGANIZADORA deste Prêmio não se responsabiliza pela veracidade das 

informações fornecidas pelos candidatos, sendo de total responsabilidade do mesmo o 

conteúdo enviado para análise. 

Se por qualquer motivo, alheio à vontade e controle da ORGANIZADORA, não for 

possível conduzir este PRÊMIO conforme o planejado poderá a ORGANIZADORA 

finalizá-la antecipadamente mediante aviso aos participantes e ao público. Caso o 

PRÊMIO tenha seu término antecipado, a ORGANIZADORA avisará o público e os 

participantes por meio dos mesmos meios utilizados para sua divulgação, explicando 

as razões que a levaram a tal decisão. 

Quaisquer dúvidas entrar em contato com o email naviawards@navi.com.ai. 

Para maiores informações sobre o Hub NAVI, acesse www.navi.com.ai.  

Fica desde já eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Porto Alegre para 

dirimir quaisquer questões oriundas deste PRÊMIO. 

 

 

mailto:naviawards@navi.com.ai
http://www.navi.com.ai/

