
REGULAMENTO ‘CONCURSO TEDxPortoAlegre + INEX’ 

 

INTRODUÇÃO 

O TEDx nasceu da proposta do TED, organização sem fins lucrativos, há mais de 25 anos na 

Califórnia, com a missão de disseminar ideias que merecem ser espalhadas. O TEDx são even-

tos locais e independentes, com o mesmo embasamento. Este é o primeiro de Porto Alegre, com 

o tema “Paixão que inspira”. A fim de criar uma interação e resultado prático do encontro, foi 

criado o ‘POAxIdea’. 

 

O objetivo do concurso é conhecer e selecionar ideias de atividades empreendedoras que se 

encontrem em estágio embrionário e que sejam compatíveis com a proposta do TEDxPortoAle-

gre, premiando o vencedor com uma assessoria empresarial, à ser realizada pela INEXMAR-

KETING, para auxiliar no desenvolvimento do projeto da ideia. 

 

Além disso, o vencedor do presente concurso, caso tenha sua ideia lançada no mercado nos 12 

meses seguintes ao encerramento do presente Concurso, terá também direito de uma talk num 

próximo evento TEDx à ser organizado pelo mesmo host do TEDxPortoAlegre. 

 

Para isso, após encerrado o evento, serão abertos dois espaços no site TEDxPortoAlegre, onde 

os interessados poderão cadastrar suas ideias (em „Submissão de Ideias‟) e, também, para parti-

cipar, como votantes (em „Votação de Ideias‟), da pré-seleção das idéias vencedoras. 

 

Quem pode participar? 

A submissão de ideias poderá ser realizada por qualquer pessoa ou empresa (representada por 

seu proprietário), residente ou sediada na Região Metropolitana de Porto Alegre, com uma ideia 

de atividade empreendedora compatível com a proposta TEDxPortoAlegre. Para isso, deverá 

cadastrá-la em “Submissão de Ideias”, através do formulário à ser disponibilizado através do 

site http://www.tedxportoalegre.com.br entre às 00:00 (zero hora) do dia 14 de novembro de 

2010 e às 23:59 (vinte e três horas, cinqüenta e nove minutos) do dia 27 de novembro de 2010. 

 

Quem não pode participar? 

É vedada a participação no CONCURSO de parente, consanguíneo ou afim, até o segundo grau 

civil em linha reta ou colateral, dos membros da Comissão Organizadora do TEDx Porto Ale-

gre, da INEXMARKETING ou de quaisquer dos Patrocinadores do TEDx PortoAlegre, bem 

como de quaisquer pessoas envolvidas diretamente na execução do presente concurso, sejam 

estes empregados e/ou colaboradores dos membros da Comissão Organizadora do TEDx Porto 

Alegre, da INEXMARKETING ou de quaisquer dos Patrocinadores do TEDx Porto Alegre, 

sendo de exclusiva responsabilidade do participante a responsabilidade pela veracidade das 

informações fornecidas quando da inscrição no presente Concurso. 

 

Quem pode auxiliar a escolher a ideia? 

Para Votação de Ideias, poderá participar qualquer pessoa que tiver realizado o cadastro de vo-

tação entre às 00:00 (zero hora) do dia 03 de janeiro de 2011 e às 23:59 (vinte e três horas, cin-

qüenta e nove minutos) do dia 18 de janeiro de 2011.  

 

Submissão de ideias 

O formulário cadastral apresenta os itens que devem ser descritos à comissão. Todas as lacunas 

obrigatórias devem ser preenchidas, para que os critérios de avaliação sejam bem aplicados. As 

ideias selecionadas para a etapa de votação, sendo tornados públicos apenas as informações 

acerca do Nome do Projeto, Descrição do Projeto e Relação do Projeto com as ideias do TEDx-

PortoAlegre, sendo vedada a divulgação ao público dos demais dados dos participantes. 

 

O formulário de submissão de ideias, portanto, contém os seguintes itens: 

 

 Nome da ideia 

http://www.tedxportoalegre.com.br/


 Categoria da ideia (OPÇÕES: Comunidade, Energia, Ambiente, Saúde, Educação, Mo-

radia, Tecnologia, Entretenimento, Design, Outro) 

 Descrição da ideia 

 Contribuição para sociedade 

 Vínculo com a idéia 

 Ideia que inspirou (opcional) 

 Nome do responsável 

 CPF 

 Idade 

 Ocupação 

 Sexo 

 Cidade 

 Estado 

 Telefone 

 Email 

 Email secundário (opcional) 

 Site (blog, twitter...) (opcional) 

 Já participou de algum TEDx 

 Link (URL) de perfil na Comunidade do TED.com (opcional) 

 Você acredita que consegue implementar a idéia? Porque? [Qualificação (experiência, 

empresa que trabalha/trabalhou, cargo)] 

 

Pré-Seleção de Idéias 

As idéias serão avaliadas preliminarmente por uma Comissão Julgadora, formada por represen-

tantes da INEXMARKETING e membros da Comissão Organizadora do TEDxPortoAlegre.  

 

A partir desta avaliação, serão selecionadas até 15 idéias para visualização e votação por parte 

do público cadastrado. Nesta avaliação preliminar os critérios avaliados serão: 

 

- Originalidade da ideia 

- Contribuição da ideia para a sociedade/mundo 

- Viabilidade aparente da idéia 

- Vínculo do participante com a idéia 

- Capacidade do participante em implantar o projeto 

 

Votação Pública 

Após prévia avaliação da Comissão Julgadora, serão disponibilizadas até 15 ideias para votação 

do público. 

 

A votação pública dar-se-á de forma eletrônica entre às 00:00 (zero hora) do dia 03 de janeiro 

de 2011 e às 23:59 (vinte e três horas, cinqüenta e nove minutos) do dia 18 de janeiro de 2011, 

devendo ser realizada exclusivamente através do site oficial do evento 

(www.tedxportoalegre.com.br). 

 

No prazo indicado para a votação pública cada pessoa terá direito à 1 (um) único voto, sendo 

obrigatório, para participar da votação, indicar e-mail e CPF bem como cadastrar-se previamen-

te como votante através do link “Votação de Idéias” à ser disponibilizado através do site do 

TEDxPortoAlegre. 

 

Os Finalistas 

Após o encerramento da Votação Pública, as 5 idéias que receberem o maior número de votos 

serão anunciadas, através do site oficial do evento (www.tedxportoalegre.com.br) como finalis-

tas do Concurso, sendo os responsáveis pelas mesmas devidamente comunicados através dos 

meios de contato indicados quando do cadastro (E-Mail? / Telegrama?). 
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Caso algum dos selecionados não seja localizado ou não manifeste seu interesse em até 5 (cin-

co) dias úteis contados da data de expedição da comunicação de seleção, sua vaga será oferecida 

ao candidato subsequente, repetindo-se o mesmo procedimento, sucessivamente, até o preen-

chimento das 5 (cinco) vagas selecionadas como finalistas ou a inexistência de ideias aptas à 

participar da etapa final. 

 

Os finalistas selecionados deverão apresentar, de forma presencial, sua idéia para a comissão 

julgadora, durante um período máximo de 30 (trinta) minutos, aprofundando seu interesse e 

potenciais, devendo tal apresentação ocorrer na sede da INEXMARKETING, em data a ser 

previamente combinada com o participante, observado o prazo estipulado neste regulamento 

para a realização desta etapa. 

 

Divulgação da ideia vencedora 

Após a realização das apresentações presenciais, a ideia vencedora do Concurso será anunciada 

através do site oficial do evento (www.tedxportoalegre.com.br) e através de e-mail a ser enviado 

à todos os cadastrados na atividade (seja aqueles que submeteram idéias quanto os votantes) O 

responsável pela idéia será também comunicado através dos contatos expostos no cadastro para 

acerto de procedimentos em relação a premiação.  

 

Caso o vencedor do presente Concurso não seja localizado, aguardar-se-á por um período de 10 

dias, contados da data de divulgação do vencedor, para que se manifeste. Se durante este perío-

do não houver procura, o prêmio será oferecido ao segundo colocado. Caso ocorra o mesmo 

com este, será repetido o mesmo procedimento, sucessivamente, até se dar a aceitação da pre-

miação ou a inexistência de concorrentes aptos à usufruir da premiação. 

 

Premiação 

O projeto vencedor poderá usufruir 20 horas de serviços assessoria para desenvolvê-lo como negó-

cio. Incluindo reuniões/discussões sobre a ideia, estudo mercadológico compatível (etc), partici-

pação nas reuniões/discussões sobre o projeto. 

 

Além disto, o vencedor do presente Concurso, caso atenda aos demais requisitos previstos neste 

Regulamento, também poderá ser palestrante em uma „talk‟ em um TEDx futuro organizado 

pelo mesmo host. 

 

Disposições Finais 

Fica facultado a Comissão Organizadora do presente Concurso conferir a autenticidade e vera-

cidade das informações prestadas pelos participantes, sendo automaticamente desclassificadas e 

excluídas do Concurso as inscrições consideradas como estando em desacordo com as diretrizes 

do presente Regulamento, assim como aquelas que não preencham todas as condições e requisi-

tos estabelecidos no presente Regulamento. 

 

Os participantes que tentarem fraudar ou burlar este Regulamento, assim como aqueles que 

fornecerem qualquer tipo de informação inverídica, além de serem automaticamente desclassifi-

cados e excluídos do presente Concurso, poderão vir à ser responsabilizados pelos seus atos 

tanto na esfera civil quanto na esfera criminal. 

 

Os participantes do presente Concurso declaram, desde já, serem os responsáveis pela autoria 

das idéias apresentadas e encaminhadas para participação deste Concurso, declarando ainda que 

são os únicos responsáveis pela utilização indevida ou violação de direitos autorais e/ou cone-

xos apresentados nas idéias participantes do presente Concurso, respondendo por eventuais da-

nos causados a terceiros.  

 

Eventuais despesas supervenientes, relativas à participação nas etapas finais do presente Con-

curso, tais como despesas com hospedagem, locomoções e demais despesas diversas e pessoais, 
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bem como aquelas relativas ao recebimento da premiação ofertada, serão de responsabilidade 

exclusiva dos participantes e/ou vencedores do presente Concurso.  

 

As datas previstas no presente Regulamento poderão ser alteradas, sendo que estas, se ocorre-

rem, serão comunicadas aos interessados através site oficial do evento 

(www.tedxportoalegre.com.br). 

 

O presente CONCURSO se dará em uma estrutura tecnológica (site na Internet) mantida em 

ambiente reservado e seguro e controlado por empresa independente. Entretanto, os Organiza-

dores se reservam o direito de efetuar toda e qualquer ação corretiva que se aplique às ações de 

terceiros que venham a interferir no bom funcionamento do site.  

 

Tendo em vista as características inerentes ao ambiente da Internet, os Organizadores do CON-

CURSO não têm como garantir que o acesso ao referido site, inclusive ao CONCURSO nele 

veiculado, esteja livre de invasões, interrupções ou suspensões, ocasionadas por casos fortuitos, 

internos ou externos, casos de força maior ou por outros casos não inteiramente sujeitos ao seu 

controle, eximindo os Organizadores do CONCURSO de qualquer responsabilidade proveniente 

de tais fatos e/ou atos.  

 

Em razão do ora exposto, na hipótese de ocorrência de interrupções de qualquer gênero no sis-

tema durante o período do CONCURSO, os Organizadores não serão obrigados a prorrogar o 

seu prazo. 

 

Os casos omissos e/ou não previstos neste Regulamento serão analisados e decididos pela Co-

missão Organizadora, podendo se dar o esclarecimento de eventuais dúvidas através de contato 

via site oficial do evento (www.tedxportoalegre.com.br). 

 

Ao efetuar sua inscrição, os participantes declaram sua concordância tácita com todas as normas 

contidas no presente Regulamento. 

 

 

Prazos / Cronograma 

Submissão de idéias: de 13 de novembro a 27 de novembro de 2010 

Avaliação da Comissão Julgadora: de 28 de novembro até 31 de dezembro de 2010 

Divulgação de Selecionados e Período de Votação: de 03 de janeiro a 18 de janeiro de 2011 

Divulgação de Finalistas: de 19 de janeiro a 21 de janeiro de 2011 

Apresentação Presencial de Finalistas para Comissão Julgadora: de 24 a 28 de janeiro de 2011 

Divulgação do Vencedor: 03 de fevereiro de 2011 

 

http://www.tedxportoalegre.com.br/
http://www.tedxportoalegre.com.br/

