
EDITAL 2022 DO SEJOGA IMEPAC

CENTRO UNIVERSITÁRIO IMEPAC

A Pró-Reitora de Ensino, Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Imepac -

Araguari, mantido pelo Instituto de Administração e Gestão Educacional, presta aos

interessados informações sobre a realização do SeJoga IMEPAC – Edição 2022, a

realizar-se nos dias 28, 29 e 30 de outubro de 2022 com vistas à participação de

discentes regularmente matriculados, docentes, egressos da instituição e parceiros da

comunidade externa.

I. Do cronograma de execução

Fase Período Local

Período de Inscrições 05/09/2022 12h00

a

30/09/2022 23:59h00

Formulário de

Inscrição

Evento: SeJoga

IMEPAC
28/10/2022 18h às 22h IMEPAC - Araguari

29/10/2022 8h às 22h

30/10/2022 8h às 17h

II. Das disposições preliminares

As normas para inscrição e participação no evento SeJoga IMEPAC estão expressas no

regulamento específico, disponível no site do Centro Universitário Imepac - Araguari.

A inscrição no evento atesta que o inscrito tem pleno conhecimento de todas as normas

constantes neste edital e no respectivo regulamento do SeJoga IMEPAC.

III. Das inscrições

Para realizar a inscrição no evento, o candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição

disponível em (Link Formulário de Inscrição);

Em hipótese alguma serão aceitas inscrições feitas fora do prazo ou realizadas por

qualquer outro meio que não o estabelecido neste edital.

Para a edição 2022 do evento SeJoga IMEPAC estarão disponíveis 100 vagas de acordo

com a distribuição abaixo:

https://www.sympla.com.br/sejoga-imepac__1646426
https://www.sympla.com.br/sejoga-imepac__1646426
https://www.sympla.com.br/sejoga-imepac__1646426


I. 75 vagas para alunos regularmente matriculados no Centro Universitário Imepac

- Araguari;

II. 10 vagas para docentes do Centro Universitário Imepac - Araguari;

III. 10 vagas para egressos do Centro Universitário Imepac - Araguari; e

IV. 5 vagas para alunos do Colégio Nacional de Uberlândia, regularmente

participantes do projeto de inovação INOVANaça.

As vagas não preenchidas nas categorias II, III e IV acima, serão preenchidas pelos

inscritos na categoria I.

IV. Do formato do evento

O SeJoga IMEPAC é um evento de imersão de curta duração que trabalha o aspecto

empreendedor dos participantes e visa estimular a criação de soluções direcionadas

para determinado(s)desafio(s) que será apresentado durante o evento.

Serão formadas equipes multidisciplinares envolvendo os inscritos que terão como

desafio a criação de modelos de negócios, validando-os, desenvolvendo protótipos e

apresentando um pitch para uma banca de jurados ao final do evento.

O participante do SeJoga, ao se inscrever, concorda com toda a metodologia do evento,

não cabendo nenhum questionamento sobre a formação das equipes e o

encaminhamento das atividades e ações, sendo que as informações serão passadas aos

participantes durante o evento.

Uma entrega importante da metodologia é contribuir para formar pessoas, fomentar o

trabalho em equipe, introduzir novos conceitos e ferramentas e oferecer capacitação

prática para implementar as soluções que resolvam o(s) problema(s) apresentando no

decorrer do evento.

V. Da programação do evento

Durante o evento, os participantes terão em mãos um problema real, extraído da

realidade local com vistas a fomentar o espírito empreendedor dos participantes que

deverão propor uma solução criativa e inovadora para o mesmo.

Durante a realização do evento, as equipes percorrerão uma trilha de resolução de

problemas, orientada por mentores, que partirá da exposição do problema, passando



pelo entendimento do mesmo, para finalmente cada equipe dar o seu SeJoga na jornada

pela busca de uma solução criativa, inovadora e empreendedora.

Ao final do último dia do evento, por meio de um pitch, cada equipe irá expor sua

proposta de solução para o problema apresentado a uma banca de jurados que irá

selecionar a melhor ideia apresentada de acordo com os critérios apresentados no início

do evento e validados entre os participantes.

Em até 72h antes do início do evento será divulgada a programação do evento com os

horários de intervalo, lanches e as respectivas atividades a serem desenvolvidas.

O participante deve cumprir todas as etapas e carga horária do evento apoiando sua

equipe, para receber o certificado de participação.

VI. Da formação das equipes

A proposta de solução deverá ser desenvolvida em equipes de no máximo 10

participantes, sorteados ou divididos conforme metodologia aplicada, entre os inscritos

e contará com o apoio de mentores especialistas em empreendedorismo, inovação e

criatividade.

O sorteio ou a divisão das equipes observará a seguinte ordem,:

I. alunos regularmente matriculados no Centro Universitário Imepac - Araguari;

II. docentes do Centro Universitário Imepac - Araguari;

III. egresso do Centro Universitário Imepac - Araguari; e

IV. alunos do Colégio Nacional de Uberlândia, regularmente participantes do projeto

de inovação INOVANaça.

Os alunos do Colégio Nacional de Uberlândia serão sorteados ou incluídos,

prioritariamente, para as equipes que contarem com menor número de membros após

os sorteios anteriores.

VII. Da premiação

O objetivo principal da participação no SeJoga deve ser o conhecimento e o

desenvolvimento de competências com foco no empreendedorismo, autonomia e

trabalho multidisciplinar.

As três melhores propostas de solução para o problema apresentado selecionadas pelos

avaliadores receberão como premiação o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada.



VIII. Da certificação

Aos inscritos que participarem do evento nos três dias, será concedido certificado de

participação com carga horária de 20h, emitido pelo CEPEC (Coordenação de Extensão,

Pesquisa, Pós-Graduação e Cultura) em até 30 dias após a realização do mesmo.

IX. Da comissão organizadora

A comissão organizadora conta com a seguinte representatividade:

Coordenadora:

LEANDRA MENDES DO VALE (leandra.vale@imepac.edu.br)

Docentes:

CRISTIANE D. LEMES HAMAWAKI (cristiane.hamawaki@imepac.edu.br)

RAPHAEL FONSECA DIAS (raphael.dias@imepac.edu.br)

Técnicos Administrativo:

ADRIANA NEVES DA SILVA CARVALHO (estagio@imepac.edu.br)

LIDIANE BRUTCHO BOSSA (lidiane.bossa@imepac.edu.br)

Discentes:

SUELI PARREIRA - Direito (sueli.parreira@aluno.imepac.edu.br)

FERNANDA MARTINS RODRIGUES - Eng. Civil (fernanda.rodrigues@aluno.imepac.edu.br)

PAOLLA REGINA VIEIRA DAMIÃO - Psicologia ( paolla.damiao@aluno.imepac.edu.br)

X. Das parcerias

Para a realização do SeJoga, o IMEPAC conta com as seguintes parcerias:

I. SEBRAE

II. ReriValley

XI. Das disposições finais

Os casos omissos no edital e no regulamento do projeto serão resolvidos pela Comissão

organizadora, cabendo recurso da decisão à Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e

Extensão.

Araguari, 01 de agosto de 2022.

Comissão Organizadora
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