
 

 
XIV SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SNCT – 2017 

EDITAL REDENIT-CE-SOBRAL Nº 03/2017 

DESAFIO DE IDEIAS SOBRE PROCESSO DE AUTOMAÇÃO APLICADA EM 

INDÚSTRIAS DE REFIGERANTES 

 
As Instituições que fazem a Regional da Rede de Núcleos de Inovação Tecnológica do 

Ceará em Sobral – RedeNIT-Ce-Sobral, aqui representadas pela Faculdade Luciano 

Feijão, pelas Faculdades Instituto de Teologia do Ceará – INTA, pela Universidade 

Federal do Ceará – Campus de Sobral – UFC-Campus de Sobral, pelo Instituto Federal 

do Ceará – Camus de Sobral – IFCE-Campus de Sobral, pela Universidade Estadual 

Vale do Acaraú – Uva,  pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Centro 

Nacional de Caprinos e Ovinos – EMBRAPA Caprinos e Ovinos, em parceria com 

Instituições públicas e privadas, como a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento 

Econômico do Município de Sobral – STDE e o FAMs, em consonância com a Projeto 

aprovado pela Faculdade Luciano Feijão no âmbito da Chamada MCRIC/CNPq nº 

02/2017, intitulado “Portas abertas para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 

- A Matemática está em Tudo: socializando e popularizando o conhecimento 

interdisciplinar”, tornam pública o presente edital e convidam os interessados a 

apresentarem suas propostas nos termos aqui estabelecidos 

 

1. OBJETO 
O presente edital dispõe sobre a apresentação de trabalhos desenvolvidos por 

estudantes de graduação e de pós-graduação com a temática Processos de 

Automação aplicados à Indústrias de Refrigerante, conforme os termos que seguem.  

2. DOS OBJETIVOS DESTE EDITAL 
2.1. Favorecer a troca de saberes entre a comunidade acadêmica e a sociedade que a 
cerca, estimulando a geração e a veiculação de trabalhos de diferentes áreas de estudo 
que popularize a ciência e a tecnologia, bem como a utilização de processos inovadores 
para a socialização do conhecimento científico que estejam relacionados à temática 
Processos de Automação aplicados à Indústrias de Refrigerante 
 
2.2. Estimular a divulgação e a popularização da ciência, colaborando com a melhoria 
da educação em matemática e promovendo as comemorações do Biênio da Matemática 
no Brasil, em 2017 e 2018. 
 

3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1. As inscrições para submissão dos trabalhos serão gratuitas, e se encerrarão no dia 
11 de outubro de 2017. 
 
3.2. Para se inscrever, os interessados deverão enviar e-mail para 
extensão@flucianofeijao.com.br. O corpo do e-mail deverá conter: nome completo do(s) 
autor(es), endereço completo, telefone e instituição de procedência do(s) autor(es); 
devendo o campo assunto ser preenchido apenas com os dizeres "Desafio de Ideias 
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sobre Processos de Automação aplicados às Indústrias de Refrigerante”. Anexo 
ao e-mail, deverá conter:  
a) Arquivo de texto em formato de PDF (Portable Document Format), com a seguinte 
estrutura: título – centralizado em negrito –, seguido pelos nomes completos dos 
autores, e-mails, vinculação institucional – alinhados à direita. O resumo deve conter no 
máximo 900 caracteres com espaço, abrangendo relevância do tema, metodologia, 
argumentos centrais, considerações gerais, conclusões e três palavras-chave. 
Formatação: Espaçamento 1,5 – Fonte Times New Roman 12. 
 
3.3 Os estudantes poderão se inscrever em duas categorias: 
Categoria: Equipes – 2 a 4 estudantes 

Categoria: Individual – 1 estudante  

3.4 Caso haja desistência de um ou mais estudantes da equipe, após o encerramento 
das inscrições, e não havendo a quantidade mínima estabelecida no item 3.3, a equipe 
estará desclassificada do DESAFIO. 
 
3.5 Apenas serão aceitas propostas enviadas por e-mail que atendam aos critérios 
estabelecidos no item 3. 
 
3.6. Poderão participar: 
a) Estudantes do ensino superior de graduação e pós-graduação vinculadas as 
Instituições de Ensino Superior, da rede pública ou particular de ensino, com sede em 
Sobral. 
 
3.7. Aos participantes selecionados, a Comissão Organizadora cederá o espaço para a 
exposição, com livre acesso, sendo que não haverá premiação em forma de pagamento 
algum pela realização da exposição. 
 
3.8 E vetada a participação de membros da Comissão Organizadora 
 

4. DA SELEÇÃO DOS TRABALHOS E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
4.1. Os trabalhos inscritos serão analisadas por Comissão Julgadora, composta entre 
os membros da Comissão Organizadora, conforme item 13, soberana no que se refere 
à seleção. 
 
4.2. A seleção dos trabalhos para participação no desafio no dia 26/10 será́ realizada 
ao fim do recebimento das propostas e de acordo com a relevância dos trabalhos. 
 
4.3. Os resultados estarão disponíveis até o dia 21/10/2017 no site: 
http://flucianofeijao.com.br/novo/editais-da-extensao 
 
 
5. DO DESAFIO DE IDEIAS 
 

5.1.  A concorrência do mercado deixou as indústrias cada vez mais interessadas na 

inovação e aperfeiçoamento.  Com isso tem se desenvolvido diversos projetos, como 

ergonômicos, de automação, mecânico entre outros. Algo em comum entre todos, 

mesmo que, por vezes, passe por desapercebido é a importância e a presença da 

matemática para o sucesso de todo projeto realizado.  

Algumas indústrias estão ainda na corrida do aperfeiçoamento, um exemplo são 

algumas indústrias de refrigerantes. O desafio aqui aplicado será direcionado na 
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melhoria do processo de produção de refrigerantes.  

A figura abaixo apresenta um exemplo de máquina automática que é utilizada no 

processo de fabricação de refrigerantes, tendo funções de enxaguadora, enchedora e 

tampadora. A área que está circulada é abastecida com as tampas que serão utilizadas 

no processo. O reabastecimento é realizado várias vezes conforme o nível de produção. 

Hoje em dia, o abastecimento de tampas em muitas fábricas é realizado de forma 

manual, o que traz riscos ergonômicos ao operador.  

 

.  

 

 5.2. É proposto o desafio para o desenvolvimento de um projeto que alimente a 

máquina com as tampas de uma forma automatizada, gerando um processo 

ergonômico, seguro e que seja o mais econômico possível. O local para abastecimento 

fica em média a 3 metros de altura. Vale ressaltar que a produção pode variar no 

decorrer do ano. Então é interessante a realização de um projeto regulável na 

capacidade de alimentação das tampas. Para realizar o projeto será de grande 

importância destacar o uso da matemática. 

6. DO EVENTO (2ª FASE) 
6.1 O Evento terá duração de 08 horas e consistirá de duas etapas: 
 
a) Banca intermediária: Formada por docentes e empresários, e tem como objetivo 
auxiliar os estudantes na avaliação das suas ideias. Deve ser apresentada na banca 
intermediária a ideia, a busca de anterioridade simplificada e o Canvas. Os estudantes 



 
terão um tempo de até 25 minutos para apresentação total. 
b) Banca Final: Participarão dessa etapa as ideias classificadas na banca intermediária, 

formada por representantes externos. Deve ser apresentada na banca final a ideia, o 

Canvas e o Pitch. Os estudantes terão um tempo de até 15 minutos para apresentação 

total. 

 

6.2 É indispensável à inclusão um MVP – Projeto Viável Mínimo na apresentação do 

Pitch. 

6.3 Serão selecionadas até 30% das ideias, por categoria, da banca intermediária 
que participarão da banca final. 
 
6.4 Serão selecionadas até duas (2) ideias de cada categoria após da banca final. 
 

6.5 As Bancas, intermediária e final, avaliarão as ideias das equipes e definirão de forma 

soberana os projetos selecionados do Desafio, não cabendo recurso de nenhuma 

espécie. 

 

6.6 Cabe a Comissão Organizadora informar a relação das ideias selecionadas nas 

bancas intermediária e final. 

 

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

7.1. Os avaliadores irão analisar as propostas conforme os seguintes critérios: 

a) Vínculo com a matemática: Apresentar todo o estudo e pesquisa que envolve a 

matemática para a execução do projeto. Ex: controle de rotação de motores, resistência 

de materiais, tempo de abastecimento (caso for utilizados na execução do projeto); 

b) Inovação da Ideia: Nível de novidade ou aperfeiçoamento e/ou produtivo/social que 

resulte em melhorias e ou aperfeiçoamentos nos processos de automação ou introdução 

de novos produtos, processos e/ou serviços.  

c) Clareza da Proposta: A Ideia Inovadora é claramente delineada, bem como se a 

explicação de sua aplicabilidade e exequibilidade é coerente; 

d) Viabilidade Técnica: Será analisado se o desenvolvimento da Ideia Inovadora é 

tecnicamente viável; 

e) Aplicabilidade: As Ideias Inovadoras vinculadas a soluções inovadoras devem ter 

potencial de serem introduzidas em fabricas ou empresas.  

f) Impacto: Dimensionar de forma objetiva e específica como e quanto a ideia pode 

melhorar a qualidade de vida do grupo social; afetar positiva ou negativamente o meio 

ambiente; contribuir para a melhoria da renda ou do montante de capital circulando. 

g) Autonomia e iniciativa: Avalia-se a capacidade de atuar de modo proativo e 

autônomo e de ter iniciativa de propor e solucionar problemas. 

h) Potencial de mercado: Definição clara do mercado-alvo e demonstração racional 

do potencial de demanda; apresentação de potenciais clientes e/ou consumidores; 

análise da existência de barreiras de entrada no mercado almejado. 

i) Modelo de negócio: Descrição clara e objetiva dos parceiros-chave; dos Recursos- 

chave; Atividades-chave; Estrutura de Custos; Descrição clara e objetiva da proposta 

de valor a ser entregue aos clientes; expectativa de ciclo de vida do produto; Formas de 

relacionamento com os clientes; Canais de distribuição e comercialização; Segmentos 

de clientes; Formas de cobrança. 

j) Visão Sistêmica: Avaliar a capacidade da equipe em perceber e analisar o efeito 



 
do seu trabalho sobre o fluxo produtivo, os resultados esperados e as relações com a 

organização, cadeia produtiva e o macro ambiente. 

k) Processo Criativo: que é a capacidade de perceber oportunidades, juntar diferentes 

conhecimentos para projetar soluções para situações-problema. 

l) Gestão e Estratégia: Avaliam-se as capacidades de planejar, organizar, liderar e 

controlar as atividades do trabalho na busca pela utilização eficiente dos recursos e 

maximização dos resultados. 

 

8. MATERIAL DE APOIO 
Modelo e guia de geração de Canvas (Sebrae): https://goo.gl/1sYRk5 

Ferramenta online de criação de Canvas (Sebrae): https://goo.gl/qqjFH6 
Roteiro de elaboração de Pitch (Endeavor): https://goo.gl/YAB5Hh 
 

9. PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITO AUTORAL 
 

9.1 Todo ou qualquer produto ou processo desenvolvido no Desafio de Ideias sobre 

Processos de Automação aplicada em Indústrias de Refrigerante, que resulte em 

patente de invenção ou modelo de utilidade, desenho industrial, marcar ou qualquer 

outra forma de proteção relativo a propriedade industrial, bem como, criações artísticas, 

literárias, técnicas ou científicas e programas de computador, pertencerão ao(s) 

membro(s) da equipe participante, que dele poderá usufruir livremente, sem qualquer 

reserva ou condição, independentemente de autorização. 

10. DA PREMIAÇÃO 
10.1. As 02 (duas) ideias de cada categoria selecionadas pela banca final serão 

premiadas com certificados de menção honrosa na palestra magna de encerramento do 

evento. 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 
11.1. Este Edital é exclusivamente cultural, sem qualquer modalidade de sorte ou 
pagamento pela participação, nem vinculação dos participantes ou dos vencedores à 
aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço. 
 
11.2. Serão sumariamente excluídos os participantes que cometerem qualquer tipo de 
fraude comprovada, ficando, ainda, sujeitos à responsabilidade penal e civil.  
 
11.3. O não cumprimento das regras deste edital poderá causar, a critério dos seus 
organizadores, a desqualificação do trabalho inscrito, e, consequentemente, do 
respectivo participante. 
 
11.4. O ato de inscrição neste edital implica na aceitação e concordância com todos os 
seus itens. 
 
11.5. A Comissão Organizadora reserva-se o direito de suspender, rever ou cancelar 
este edital. 
 
11.6 Os esclarecimentos acerca do conteúdo deste edital poderão ser obtidos pelo e-
mail extensão@flucianofeijao.com.br, sob o assunto “Esclarecimentos sobre Edital -
Desafio de Ideias sobre Processos de Automação aplicada em Indústrias de 
Refrigerante.” 
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12. CRONOGRAMA  
 

Atividade Data/Período 

Inscrições  Até o dia 11/10/2017 

Divulgação dos Resultados (aprovados 
para 2ª fase) 

21/10/2017 

Realização do Evento 26/10/2017 

Resultado Final e Entrega dos 
Certificados 

26/10/2017 

 
 
13. COMISSÃO ORGANIZADORA 
Teresa Lenice Nogueira da Gama Mota – Pós-Doutoranda - Faculdade Luciano Feijão 
– Presidente 
 
Alanna Lima e Silva – Graduada – Faculdade Luciano Feijão 
Daniel Brandão Menezes – Doutor - Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA; 
Daniele Maria Alves Teixeira Sá – Doutora - Instituto Federal do Ceará – Campus de 
Sobral – IFCE-Campus de Sobral; 
Francisco Kelson Melo de Aquino – Especialista - Faculdade Luciano Feijão; 
Iális Cavalcante de Paula Júnior - Doutor – Universidade Federal do Ceará – Campus 
de Sobral – UFC-Campus de Sobral; 
Juliany Simplicio Camelo – Especialista - Faculdades Instituto de Teologia do Ceará – 
INTA; 
Manoel Everardo Pereira Mendes – Especialista - Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária - Centro Nacional de Caprinos e Ovinos – EMBRAPA Caprinos e Ovinos; 
Marcelo Cavalcante – Ensino Médio - Festival de Animes e Mangás Sobralense - FAMS. 
Navilta Veras do Nascimento – Doutora - Faculdade Luciano Feijão; 
Patrícia Dias Araújo – Mestranda - Universidade Federal do Ceará – Campus de Sobral 
– UFC-Campus de Sobral; 
Rachel Rodrigues - Especialista - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico 
do Município de Sobral – STDE; 
Raimundo Inácio Neto - Mestre - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico 
do Município de Sobral – STDE; 
Sarah Monteiro Galdino – Mestranda - Faculdade Luciano Feijão; 
Yves Meneses Gurgel – Graduado - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento 
Econômico do Município de Sobral – STDE 

 
 
 
 
 

Sobral, 02 de outubro de 2017 
 
 

Coordenadoria de Extensão 
 

Faculdade Luciano Feijão 


