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REGULAMENTO PROGRAMA TALENTO PROFISSIONAL SENAC MS 

2018/2019 

 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

Art. 1º - O programa TALENTO PROFISSIONAL SENAC MS 2018/2019 tem o intuito de 

premiar os alunos que tenham desenvolvido ações inovadoras de intervenção real na sociedade e/ou 

no mundo do trabalho, as quais tenham gerado ou contribuído com a solução de problemas ou a 

melhoria de processos. 

 

Parágrafo Único - A seleção e premiação dos projetos está alinhada ao modelo pedagógico nacional 

do SENAC e ocorrerá com base nos seguintes critérios: Empreendedorismo, Inovação, 

Responsabilidade Socioambiental e Pertinência do Projeto à sua Área de Inscrição.  

 

2. DOS OBJETIVOS 

Art. 2º - Esse prêmio tem por objetivo estimular a pesquisa, a interação com a comunidade, com o 

ambiente real de trabalho e reconhecer alunos, que durante o curso, desenvolveram produtos que, 

ao mesmo tempo, agregaram valor e contribuíram pontualmente com as organizações e com a 

sociedade. 

 

3. DOS PARTICIPANTES 

Art. 3º - Os alunos podem se inscrever individualmente ou se organizar em grupos com, no 

máximo, três (03) participantes e devem estar matriculados, no ato da inscrição, até o penúltimo 

semestre, nos cursos: de Habilitação Técnica de Nível Médio oferecidos pelo SENAC MS nas 

Unidades Operativas (UO) de Campo Grande, Aquidauana, Dourados, Naviraí, Eduardo Elias 

Zahran, Três Lagoas, Corumbá. A UO de Aquidauana e a UO de Campo Grande, concorrerão com 

apenas um projeto na etapa estadual, bem como a UO de Naviraí e UO de Dourados.  

§1º - Funcionários, consultores e orientadores que fazem parte do quadro de colaboradores do 

SENAC MS não podem participar deste programa; 

§2º - A cada candidato será permitida a participação em apenas um projeto; 

§3º- O(s) participante(s) deverão convidar um orientador, do quadro docente do Senac MS, 

cadastrado no Banco de Orientadores, para supervisionar e orientar a elaboração dos projetos. 
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4. DO ORIENTADOR  

Art.4º - Os professores interessados em atuar como orientadores do Programa Talento Profissional 

SENAC MS deverão se inscrever para composição do banco de orientadores; 

§1º - O professor para ser orientador deve apresentar experiência em docência e/ou 

desenvolvimento de projetos, além de compreender a estrutura dos projetos com base nas marcas 

formativas do Senac MS e atuar no eixo tecnológico pertinente ao projeto que pretende orientar; 

§2º - O professor interessado em orientar terá o prazo de inscrição previsto no cronograma desse 

regulamento para encaminhar o currículo e a carta de interesse a Diretoria de Educação Profissional 

– DEEPE, que fará a análise para a composição do banco de orientadores; 

§3º - Cada professor poderá orientar no máximo 03(dois) projetos. 

Art. 5º - A orientação será oferecida sob a modalidade de voluntariado, o que implica que o 

professor orientador não será remunerado para realizá-la. No entanto, os professores orientadores 

concorrerão, junto com os alunos, às premiações previstas nesse regulamento. Este trabalho 

voluntário será validado pela Diretoria de Educação Profissional – DEEPE e certificado pela 

Diretoria de Gestão Corporativa – DEGEC do Departamento Regional do Senac/MS  

 

5. DAS CATEGORIAS 

Art. 6º - A premiação envolverá os melhores projetos dos cursos de Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio. 

 

6. DAS ETAPAS 

Art. 7º - A premiação envolverá duas etapas: Local e Estadual e irá contemplar as categorias 

citadas no Art. 6º. 

 

Parágrafo Único - A Banca Examinadora da etapa local poderá ocorrer através de apresentações 

orais realizadas ao vivo, via internet. 

 

7. DO PRAZO DE INSCRIÇÃO E ENTREGA DOS PROJETOS 

Art.8º - Para a edição 2018/2019 do PROGRAMA TALENTO PROFISSIONAL SENAC MS a 

inscrição será feita no período determinado no cronograma desse regulamento com a coordenação 

pedagógica da unidade operativa em que os alunos estão matriculados e será efetivada após o envio 

da Ficha de Inscrição e do pré-projeto para análise da GETEP. Esse envio da documentação ao 

DEEPE deverá ser feito pela UO no período determinado no cronograma desse regulamento. 
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Art. 9º - Ao realizar a inscrição, os candidatos devem preencher todos os dados constantes na Ficha 

Cadastral e anexar o pré-projeto.  

 

Parágrafo Único – Os casos de plágio (parcial ou total) implicarão em desclassificação automática 

do pré-projeto. 

 

8. DA COMPOSIÇÃO DOS PROJETOS  

Art.10º - A metodologia que dará base aos projetos será a seguinte: 

§1º No momento da Inscrição deve ser entregue um pré-projeto de acordo com o modelo anexo a 

esse regulamento (anexo I). Esse texto deve conter no máximo 05 páginas. 

§2º Para a Etapa Local deve ser entregue o projeto de acordo com o modelo anexo (anexo II) a esse 

regulamento, no máximo, 15 páginas (incluindo a capa e as referências) e os seguintes elementos, 

de acordo com o Sistema de Informação e Conhecimento do Senac (SICS) cuja base é a ABNT 

NBR 14724/2011 e  ABNT NBR 15287/2011: 

 

Art. 11 – Após a arguição e contribuições da Banca Examinadora os projetos devem ser adequados 

de acordo com as considerações da Banca, para serem apresentados na Etapa Estadual. 

 

Parágrafo Único – Os projetos devem apresentar como resultado final um produto e/ou serviço que 

terá como marca a solução de problemas ou a melhoria de processos na área em que está inserido. 

 

9. DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS  

Art. 12 – Após a classificação do pré-projeto, na data estipulada no cronograma desse regulamento, 

o grupo deverá fazer uma apresentação oral do mesmo, para acompanhamento de seu 

desenvolvimento. Esta apresentação será via internet e organizada pela GETEP e terá a 

participação de membros da DEEPE, Gerência da Unidade, Coordenação Pedagógica e Docente 

orientador, que irão debater sobre o desenvolvimento do projeto e fazer contribuições de melhorias 

no desenvolvimento do mesmo. 

 

Art. 13 – Para a Etapa Local, além de entregar o projeto na data estipulada no cronograma desse 

regulamento, o grupo deverá fazer uma defesa oral do mesmo, essa defesa poderá ser via internet. 

Esta apresentação será organizada pela DEEPE e terá a participação da Banca Examinadora que irá 

avaliar o projeto e fazer as interlocuções necessárias. 
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§ 1º -  O(s) aluno(s) terão um mínimo de dez (10) minutos e máximo de vinte (20) para realizar a 

apresentação dos projetos exclusivamente para os membros da banca; 

 

§ 2º - As etapas locais poderão ser realizadas em Três Lagoas, Dourados, Corumbá e Campo 

Grande. A etapa de Dourados terá a apresentação dos projetos das UOs de Dourados e Naviraí, 

podendo a UO de Naviraí realizar a apresentação do projeto através de transmissão ao vivo, via 

internet. A etapa de Campo Grande contará com a participação das UOs de Campo Grande, 

Eduardo Elias Zahran e Aquidauana, podendo esta ser realizada através de transmissão ao vivo, via 

internet.  

 

Art.14 – Os projetos classificados para a Etapa Estadual devem ser apresentados oralmente, com a 

entrega de uma via física encadernada e um banner de 120 cm de altura por 90 cm de largura para 

exposição local no ato da apresentação.   

 

Parágrafo Único - Para as duas etapas será de responsabilidade do aluno elaborar a apresentação de 

slides e o banner. Na Etapa Estadual o(s) aluno(s) terão, no máximo, 15 minutos para apresentar o 

projeto; e essa apresentação deve focar o resultado concreto obtido no desenvolvimento do projeto. 

Essa apresentação é aberta a comunidade escolar e convidados. 

 

10. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Art.15 – A avaliação dos projetos seguirá os seguintes critérios: 

 

Empreendedorismo (até 25 pontos)  

 O projeto propõe um novo negócio ou uma melhoria em negócio existente: Diante de uma 

demanda específica do comércio, e ao respeitar o perfil do negócio, a proposta apresentada 

possibilita uma atuação em um novo nicho de mercado; 

 Criatividade como propulsora de uma melhor competitividade e lucratividade: uso de uma 

abordagem criativa que firme a ação empreendedora de maneira competitiva e lucrativa; 

 Retorno: a ideia propõe ter resultado econômico interessante a médio/longo prazo; 

 

Inovação para o mercado (até 25 pontos) 

 Originalidade: quando ao criar, elaborar ou desenvolver um produto para o mercado este 

seja inédito; 



 

REGULAMENTO TALENTO PROFISSIONAL SENAC MS – VERSÃO 1.0 – 05/07/2018 – Página: 5 
 

 Melhoria: apresentar no projeto como o produto era apresentado e em que medida a 

proposta gerou um diferencial para esse produto ou serviço; 

 

 Viabilidade: apresentar se a melhoria proposta está pronta para inserção imediata no 

mercado; 

 

Responsabilidade Socioambiental (até 20 pontos) 

 Integração e relacionamento: a articulação deve ser estimulada e constar no projeto para 

que sua ausência não limite sua operacionalização; 

 Melhoria na qualidade de vida dos envolvidos: analisar se a proposta do projeto permite 

melhoria na qualidade de vida dos envolvidos e/ou organizadores; 

 Estímulo a ética integrada ao cotidiano; 

 

 

Pertinência do projeto à área em que foi inscrito (até 20 pontos) 

 A proposta é relevante para o setor a que se destina: a execução do projeto agrega melhoria 

significativa ao produto ou serviço, com total aderência; 

 Sustentabilidade financeira: a proposta apresenta viabilidade de investimento e agrega 

possibilidades de parceria financeira com órgãos públicos ou privados; 

 

 

Apresentação Oral (até 10 pontos) 

 Apresentação e desenvolvimento da apresentação: Exatidão, profundidade, quantidade e 

qualidade, sequência lógica; propriedade nas exemplificações; preocupação em relacionar 

o conteúdo com pré-requisitos, outros conhecimentos e com as atividades profissionais; 

distribuição sequencial do tempo.  

 Uso de recursos audiovisuais: Distribuição do assunto; organização; legibilidade; clareza; 

oportunidade, adequação e qualidade dos recursos; 

 

 

Parágrafo Único - Na Etapa Local o projeto deverá ter uma nota mínima de 40 pontos para 

concorrer à premiação, não podendo zerar nas categorias empreendedorismo e inovação para o 

mercado. 
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11. DO JULGAMENTO 

 

Art.16 - Os projetos premiados com o primeiro lugar na etapa local estarão, automaticamente, 

participando da etapa estadual. Em caso de empate técnico, os projetos empatados participarão da 

Etapa Estadual e dividirão o valor da premiação da etapa local. 

 

Art.17 – A Banca Examinadora do Prêmio será constituída por dois representantes da Diretoria de 

Educação Profissional (DEEPE), dois representantes de outros setores do Departamento Regional. 

 

§1º - Nas duas etapas a Banca Examinadora seguirá protocolo de avaliação específico para cada 

etapa.  

§2º - As categorias 1, 2 terão pontuação máxima de 25 pontos, as categorias 3, 4 terão pontuação 

máxima de 20 pontos e a categoria 5 o máximo de 10 pontos. Os projetos então poderão ter uma 

nota mínima de 40 e máxima de 100 pontos após a avaliação da Banca Examinadora. 

 

Art.18 - A nota final do projeto será composta pela média das notas dos cinco examinadores.  

                                              NF= A1+A2+A3+A4+A5 

                                                                     5 

 

Parágrafo Único: O projeto vencedor será o que obtiver a maior nota final. 

 

Art.19 – A Banca Examinadora é soberana em suas decisões e por isso não caberá recurso para seu 

julgamento. 

 

12. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE PARA A ETAPA ESTADUAL 

Art.20 – Em caso de empate na etapa estadual, a banca examinadora utilizará como referência de 

desempate a maior pontuação nos critérios na seguinte ordem:  

1. Inovação para o mercado 

2. Empreendedorismo 

3. Responsabilidade Socioambiental 

4. Pertinência do projeto 

5. Apresentação Oral 
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13. DA PREMIAÇÃO – ETAPA LOCAL 

Art.21 – Os projetos classificados em primeiro lugar, na etapa local serão premiados com o valor 

em espécie de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)  

§1º - Os primeiros, segundos e terceiros lugares receberão certificado de participação. 

§2º – O professor orientador cujo projeto for classificado em primeiro lugar receberá premiação no 

valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). 

 

14. DA PREMIAÇÃO – ETAPA ESTADUAL 

Art.22 – O projeto classificado em primeiro lugar na etapa estadual receberá R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) e o segundo lugar receberá o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

 

Parágrafo Único - Os professores orientadores dos projetos classificados em primeiro e segundo 

lugar receberão respectivamente o prêmio de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e de R$ 

1.000,00 (hum mil reais). 

 

15. DO EVENTO DE PREMIAÇÃO 

Art.23 – O Senac MS irá realizar um evento estadual para a premiação, com exposição dos projetos 

finalistas. 

§1º - O Senac MS será responsável por todos os custos referentes ao evento de premiação, como 

deslocamento e alimentação para os grupos que concorrem pela etapa estadual, bem como dos 

Orientadores e dos Representantes das Unidades do Senac. 

§2º - A divulgação dos projetos vencedores da etapa estadual irá ocorrer na premiação, por isso 

todos devem participar da cerimônia. 

 

16. DOS DIREITOS DE USO 

Art. 24 – Ao participar do prêmio, os participantes com projetos premiados concordam em ceder os 

direitos de divulgação dos mesmos ao SENAC/MS para fim de publicidade e promoção da 

premiação e outros fins, sem a necessidade de qualquer autorização prévia ou adicional e sem o 

direito de remuneração de qualquer tipo. Os projetos inscritos, inclusive os não premiados, não 

serão devolvidos aos alunos e passam a fazer parte do acervo do SENAC/MS, e podem ser 

utilizados, desde que citada a fonte e identificados os autores. 

Parágrafo Único - Com relação ao resguardo do direito de propriedade intelectual, este é de 

responsabilidade dos alunos concorrentes. 



 

REGULAMENTO TALENTO PROFISSIONAL SENAC MS – VERSÃO 1.0 – 05/07/2018 – Página: 8 
 

 

17. DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Art.25 – As atividades e etapas ocorrerão de acordo com o cronograma abaixo: 

Atividades Início Término 

Planejamento do plano de marketing e produção do material de marketing 09/07/2018 27/08/2018 

Lançamento do Programa Talento Profissional Senac MS 29/08/2018 14/09/2018 

Cadastramento dos orientadores 17/09/2018 30/09/2018 

Prazo de inscrição dos pré-projetos nas Unidades 01/10/2018 14/11/2018 

Envio dos pré-projetos para a DEEPE 19/11/2018 23/11/2018 

Análise e seleção dos pré-projetos para Etapa Local 26/11/2018 10/12/2018 

Divulgação da Relação dos pré-projetos selecionados para a Etapa Local 11/12/2018 13/12/2018 

Desenvolvimento dos pré-projetos 13/12/2018 24/05/2019 

Entrega da versão final do projeto nas Unidades 27/05/2019 31/05/2019 

Envio dos projetos para a DEEPE 03/06/2019 07/06/2019 

Apresentação Oral dos Projetos – Etapa Local 10/06/2019 16/07/2019 

 

Entrega dos Prêmios - 

Etapa Local 

Três Lagoas 10/06/2019 10/06/2019 

Campo Grande 17/06/2019 17/06/2019 

Data Reserva 24/06/2019 24/06/2019 

Zahran 01/07/2019 01/07/2019 

Dourados 08/07/2019 08/07/2019 

Corumbá  15/07/2019 15/07/2019 

Divulgação da Relação dos pré-projetos selecionados para a Etapa Local 19/07/2019 19/07/2019 

Adequação dos projetos para a Etapa Estadual 22/07/2019 30/09/2019 

Apresentação Oral dos Projetos - Etapa Estadual/Cerimônia de Premiação 30/09/2019 04/10/2019 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art.26 – A inscrição no prêmio implica na aceitação pelos autores, de maneira ampla e irrestrita, de 

todas as exigências e disposições deste regulamento. 

§1º - Qualquer descumprimento do acordado neste regulamento desclassificará automaticamente o 

grupo. 

§2º - A comprovação de plágio em qualquer das etapas do projeto resultará em desclassificação 

automática do projeto. 

 

Art.27 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do TALENTO 

PROFISSIONAL SENAC MS, edição 2018/2019.  

 

 

 

 

JORDANA DUENHA RODRIGUES                  VITOR DOS SANTOS DE MELLO JÚNIOR 

Diretora DEEPE               Diretor Regional 


