
 
 

 

Prêmio - Programa Selo Unidade Empreendedora 

Regulamento - Edição 2017 

 

Artigo 1º - O prêmio do Programa Selo Unidade Empreendedora é um reconhecimento 
da Agência de Inovação INOVA Paula Souza às 5 (cinco) unidades de ETECs e às 5 (cinco) 
unidades de FATECs do CEETEPS em que proporcionalmente mais integrantes tenham 
inserido projetos inovadores no Desafio INOVA Paula Souza até o prazo final de sua 
presente edição. 
 
Artigo 2º - Para aferição das unidades premiadas com o selo serão considerados 
projetos enviados à plataforma do Desafio INOVA Paula Souza que estejam em 
conformidade com o regulamento do aludido Desafio e que não tenham sido excluídos 
por qualquer motivo. 
 
Artigo 3º - O índice das unidades participantes será evidenciado por meio do número 
total de projetos inscritos por cada unidade dividido pela quantidade de número de 
alunos da referida unidade (índice = projetos inscritos por unidade / número de alunos 
da unidade). 
 
§ 1º - A quantidade de projetos inscritos será auferida pela análise dos dados enviados 
à plataforma oficial do Desafio INOVA Paula Souza referente ao ano respectivo de 2017. 
 
§ 2º - A quantidade de número de alunos de cada unidade será auferida por meio dos 
dados enviados pelos Agentes de Inovação à Agência de Inovação INOVA Paula Souza. 
 
Artigo 4º - O prêmio do Programa Selo Unidade Empreendedora consistirá na entrega 
de um certificado às 5 (cinco) unidades de ETECs e às 5 (cinco) unidades de FATECs do 
CEETEPS que obtiverem os maiores índices de inovação conforme consubstanciado no 
artigo 3º deste regulamento. 
 
§ 1º - Caberá à Agencia de Inovação INOVA Paula Souza determinar a data e a forma 
mais oportuna para a entrega do certificado do selo às unidades vencedoras.  
 
§ 2º - A Agência de Inovação INOVA Paula Souza e o CEETEPS, de uma forma geral, não 
se responsabiliza pelo ressarcimento de qualquer despesa oriunda da participação no 
evento de premiação e entrega do certificado do Programa Selo Unidade 
Empreendedora. 
 
Artigo 5º - A Direção da Agência de Inovação INOVA Paula Souza poderá instituir uma 
comissão de avaliação a fim de dirimir quaisquer casos omissos a esse regulamento. 
 



 
 

Artigo 6º - As unidades CEETEPS, ao possuírem integrantes inscritos no DESAFIO Inova 
Paula Souza, ficam consequentemente incorporadas na participação deste programa. 
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