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Bem-vindos(as) a PRIMEIRA EDIÇÃO DA MARATONA INOVE AQUA, na qual times serão desafiados a 

encontrarem soluções viáveis para a cadeia produtiva da aquicultura brasileira. Uma iniciativa da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, por meio de sua unidade Pesca e Aquicultura, financiada 

pela Secretaria de Aquicultura e Pesca-SAP/Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas – SEBRAE e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. 

 

O objetivo da Maratona Inove Aqua é propiciar ambiência favorável para transferir conhecimento a 

universitários, comunidade e profissionais das áreas contempladas, no tocante à diversos segmentos da 

cadeia aquícola.  A proposta é o desenvolvimento de competências e promoção de inovações para o 

desenvolvimento da aquicultura brasileira, contribuindo assim para o incremento da produção e 

proporcionando aumento da competitividade, sustentabilidade e inovação na cadeia produtiva. Em virtude 

da situação pandêmica da Covid-19, a primeira edição da Maratona Inove Aqua será realizada 100% online, 

dentro da plataforma Discord.  

 
A Maratona prevê 02 (duas) etapas, a primeira contempla o NIVELAMENTO TÉCNICO E REPASSE DE 

CONHECIMENTOS e a segunda, a COMPETIÇÃO. Ambas rodam dentro da plataforma Discord. A primeira 

etapa, será disponibilizada aos times em caráter obrigatório, classificatório e eliminatório, podendo ser 

acessada a partir do momento em que as inscrições forem homologadas e os participantes autenticados 

dentro da plataforma. A segunda etapa será disponibilizada aos times em caráter obrigatório, classificatório 

e eliminatório, sendo que o acesso será permitido somente aos times com 100% dos participantes 

homologados e ativos dentro da plataforma Discord e,  que cumprirem, com aproveitamento mínimo de 01 

(um) participante por atividade, a primeira etapa. Informações gerais,  relacionadas ao cronograma da 

Maratona, serão disponibilizadas no site www.iniveaqua.com.br. Informações relacionadas às entregas, 

critérios e requisitos serão disponibilizadas neste regulamento e dentro da plataforma Discord, somente aos 

participantes.    

 
Dos TIMES, devem ser multiprofissionais, sendo altamente desejável que seus conhecimentos sejam 

http://www.iniveaqua.com.br/
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complementares e que contemplem áreas vinculadas a aquicultura, programação, engenharias, robótica, 

inteligência artificial, gestão e afins. Obrigatoriamente, os times devem constituir equipes informais, ou seja, 

não podem ser estabelecidos como pessoa jurídica ou apresentar similaridade a caracterização de pessoas 

jurídicas. Exclui-se a participação de empresas, startups ou qualquer estrutura organizacional formalizada, 

ou não, que seja equivalente ou congênere à de uma empresa. Os times devem ser formados de, no mínimo 

de 3 (três) e máximo de 8 (oito) competidores, com idade igual ou superior a 18 anos, escolhidos conforme 

critérios e estratégias adotadas pelos times e em conformidade com os requisitos aqui estabelecidos.   

 
Das INSCRIÇÕES, serão realizadas entre o período de 23/agosto/2021 a 15/outubro/2021, com o 

preenchimento das informações solicitadas no formulário de inscrição, disponibilizado no site 

www.inoveaqua.com.br, nos termos deste regulamento e conforme especificações, requisitos e 

cronograma. As inscrições podem ser realizadas individualmente ou por times já estruturados, inscrições 

avulsas passarão por dinâmica destinada a formação de times. No momento do start da Maratona, as 

composições dos times que contenham número de membros aquém ou acima do estabelecido serão 

eliminadas. Não é permitido que membros de um time participem das composições de outros times, sendo 

aceita somente uma inscrição por time. Não poderão ser inscritos times que apresentem em sua formação 

competidores que sejam concursados da EMBRAPA e/ou familiares. Os inscritos se comprometem a 

apresentar a documentação exigida quando solicitado, para fins de comprovação da idade mínima para 

acesso à Maratona, que é de 18 anos. A não apresentação e/ou a não veracidade dos documentos 

apresentados acarretará na imediata desclassificação do participante e, no caso se a saída do participante 

promover número aquém de competidores, do time, a qualquer tempo, sem prejuízo de serem adotadas 

as medidas legais cabíveis para apurar a conduta dos responsáveis. 

 
Caso seja necessário, até 03 (três) membros dos times poderão ser substituídos, até 05 (cinco) dias corridos 

antes do início da segunda etapa, 21/outubro/2021. A substituição deverá ser comunicada, exclusivamente, 

pelo e-mail contato@inoveaqua.com.br. 

 
Do NIVELAMENTO TÉCNICO E REPASSES DE CONHECIMENTOS, a Maratona Inove Aqua prevê uma etapa, 

http://www.inoveaqua.com.br/
mailto:contato@inoveaqua.com.br
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a primeira, destinada a repasse e nivelamento de conhecimentos. Na medida em que as inscrições forem 

homologadas e os competidores autenticados, os times terão acesso a uma trilha de atividades, construída 

dentro da plataforma Discord. As atividades serão destinadas ao recebimento de informações e 

nivelamento técnico de conhecimentos vinculados à cadeia aquícola por parte dos times. Dentre as 

atividades previstas estão: palestras, ebooks, cursos, visitas técnicas virtuais, entrevistas, mentorias, talk´s 

e muito mais. Conforme previsto no regulamento, pelo menos 01 (um) integrante do time deve participar 

das atividades propostas, caso contrário o time será eliminado e não terá acesso à segunda etapa. 

 

Durante o período de nivelamento serão apresentados aspectos vinculados às dores e demandas da cadeia 

aquícola, especialmente no sentido de nivelar conhecimentos e necessidades no tocante a demanda por 

soluções, tais como: Soluções para “retirada mecânica da espinha Y”;  Soluções para levantamento da 

demanda de mercado interno no tocante às espécies brasileiras; Soluções para alimentação automática; 

Soluções para o controle de qualidade da água nas áreas de cultivo; Soluções para biometria, estimativas 

de biomassa e fornecimento de ração;  Soluções de segurança e  anti roubo nos centros de cultivo; Dentre 

outras 

 
Da COMPETIÇÃO, realizada após o cumprimento da primeira etapa, destinada ao repasse e nivelamento de 

conhecimentos. A segunda etapa, vai rodar integralmente online, dentro da plataforma Discord. Durante a 

competição os times deverão propor soluções e desenvolver propostas de protótipos e/ou pilotos, com 

participação de todos os competidores dentro da plataforma Discord. A ausência dos participantes, dentro 

da plataforma, poderá acarretar a desclassificação do time. Somente competidores inscritos na Maratona 

Inove Aqua e autenticados dentro da plataforma, poderão acessar o ambiente virtual.  

 
Todos os times receberão um mesmo conjunto de desafios, já elencados no site www.inoveaqua.com.br e 

disponibilizados dentro da plataforma, ou poderão trabalhar com soluções de demandas da cadeia aquícola 

identificadas pelos participantes. Cada time deve escolher um desafio/problema e, em cima dele, propor a 

solução. Os resultados apresentados serão avaliados por uma banca de jurados composta por especialistas. 

http://www.inoveaqua.com.br/
http://www.inoveaqua.com.br/
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Soluções oriundas de projetos de pesquisa, extensão ou outros, iniciadas antes da Maratona, poderão ser 

trabalhadas, implementadas e desenvolvidas durante a Maratona, desde que tenham total aderência ao 

escopo da proposta e autorização dos envolvidos. A Maratona Inove Aqua não se responsabilizará por 

eventuais situações geradas pela não observação dessa orientação.     

 

Ao final da segunda etapa, após cumprimento de todas as entregas elencadas dentro da plataforma Discord, 

cada  time deverá enviar 01 (um) pitch em vídeo de até 5 (cinco) minutos com apresentação do 

problema/dor/demanda, solução proposta e start do protótipo ou piloto da solução. O ranking final, 

divulgado somente até a terceira colocação, será resultado da somatória das pontuações adquiridas nas 

entregas da primeira e segunda etapas e solução apresentada, conforme critérios de: aplicabilidade, 

criatividade, inovação e usabilidade. Serão escolhidas 03 (três) soluções vencedoras, premiadas conforme 

previsto no regulamento em 1ª, 2ª e 3ª colocadas. As apresentações de todos os times, bem como contato 

dos times, serão disponibilizadas após a Maratona no canal Youtube da Embrapa, linkadas ao site 

www.inoveaqua.com.br.  

 

A catalogação das entregas, durante as execuções da primeira e segunda etapas, será realizada pela 

Comissão Organizadora e o julgamento das soluções será realizado pela Comissão Julgadora, composta por 

banca de jurados especialistas. A decisão da Comissão Geral, composta por Comissão Organizadora e 

Comissão Julgadora, é soberana, não cabendo qualquer recurso. 

 

Os times têm total liberdade para configurar os perfis dos competidores, bem como estruturar estratégias 

para desenvolvimento das soluções durante a maratona, desde que observadas as especificações deste 

regulamento. Os participantes serão alocados em salas exclusivas dos times, nas quais somente integrantes 

autenticados, Comissão Organizadora e Mentores terão acesso. É altamente recomendado que as 

interações e atividades, em texto/áudio/vídeo, ocorram dentro da plataforma Discord, visto que os 

processos serão auditados.  

 

http://www.inoveaqua.com.br/
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Da PREMIAÇÂO, serão premiadas as melhores soluções apresentadas, julgadas conforme os critérios 

estabelecidos. Obrigatoriamente, os start´s dos pilotos ou protótipos das soluções deverão ser 

demonstrados no pitch´s em vídeo de até 5 (cinco) minutos.  É vedada a apresentação unicamente de ideias 

ou aspirações de projetos. Importante salientar que a composição da premiação é oriunda do apoio de 

parceiros e iniciativa privada. Referente a premiação, os times receberão respectivamente: 

1ª TIME: R$ 5.000,00 em prêmios 

2ª TIME: R$ 2.000,00 em prêmios 

3ª TIME: R$ 1.000,00 em prêmios 

 
Todos os participantes receberão certificados de participação emitidos pela Embrapa, em conformidade 

com a carga horária total da Maratona INOVE AQUA. Trata-se de concurso cultural, que conta com 

participação voluntária de parceiros e times, compostos por integrantes maiores de 18 (dezoito) anos.  

 
Da PROPRIEDADE INTELECTUAL, as soluções apresentadas pelos times inscritos não implicam em nenhuma 

cessão de direitos. Não poderão ser usados dados, informações e/ou conhecimentos protegidos por direitos 

de propriedade intelectual de terceiros sem o prévio consentimento do titular, por escrito, indicando o 

caráter gratuito ou o valor da licença de uso, limite de tempo, bem como se a licença é ou não exclusiva. Os 

conhecimentos, informações e dados

 

gerados como resultado do trabalho de pesquisa desenvolvido ao amparo do INOVE AQUA, passíveis de 

serem protegidos por algum regime jurídico de proteção da propriedade intelectual, serão de propriedade 

e titularidade do time que desenvolveu de forma individual ou coletiva, que poderá registrá-los no órgão 

competente e utilizá-los sem qualquer restrição ou custo adicional. Cada time será responsável por 

eventual violação de direitos de propriedade intelectual de terceiros que sejam por ele divulgados ou 

disponibilizados durante o Evento, respondendo direta e individualmente por quaisquer reclamações, 

indenizações, taxas ou comissões que forem devidas a terceiros. 

 
A Embrapa terá direitos não exclusivos para o uso ilimitado e irrestrito dos resultados desenvolvidos, não 
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cabendo neste caso nenhum tipo de remuneração ou pagamento a qualquer título. O uso poderá ser 

estendido pela Embrapa as suas afiliadas e coligadas, por meio de sublicenciamento não exclusivo dos 

direitos de Propriedade Intelectual, desde que não gere prejuízo, e não fará qualquer reembolso para o 

participante licenciante. 

 
O time titular da propriedade intelectual desenvolvida compromete-se a fornecer à Embrapa todas as 

informações e documentos necessários, sem qualquer remuneração ou pagamento a qualquer título, de 

forma que a Embrapa possa fazer uso, sem exclusividade, ilimitado e irrestrito da propriedade intelectual. 

 
Dos EQUIPAMENTOS, os times deverão dispor dos equipamentos necessários para desenvolvimento das 

soluções propostas e realização das atividades durante a Maratona. A responsabilidade pelo acesso e 

qualidade da internet utilizada pelos competidores, bem como insumos para construção de protótipos, 

pilotos, dentre outros, será inteiramente dos times participantes.  

 
Das REGRAS DE CONDUTA, é importante que os times observem atentamente as instruções informadas 

pela Comissão Organizadora antes e durante o desenvolvimento das atividades previstas, de forma 

imediata. A inobservância das instruções poderá ocasionar o cancelamento da inscrição do time, seja antes 

ou durante a Maratona, sem possibilidade de nova inscrição. Eventuais incidentes ou demandas ocorridas 

durante as atividades, envolvendo quaisquer aspectos relativos a comportamento dos times participantes 

ou descumprimento das

 

instruções passadas pela equipe organizadora, serão resolvidos de forma soberana e irrecorrível pela 

própria Comissão Organizadora. 

 
Os membros dos times inscritos deverão cumprir de forma integral as diretrizes do regulamento, sob pena 

de desclassificação da competição. A organização do evento, isolada ou em conjunto, não arcará com 

quaisquer despesas dos grupos participantes.  

 
É terminantemente proibido apologia ao uso de substâncias ilícitas, tais como entorpecentes, 
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psicotrópicas ou que determinem dependência física ou psíquica durante as atividades da Maratona Inove 

Aqua.  

 
Ao realizar a inscrição na MARATONA INOVE AQUA, o time, por meio de seus integrantes, declara que 

todos os dados e informações fornecidos ou cedidos, sob qualquer forma, em qualquer momento do 

evento, são verídicos e de inteira responsabilidade dos cedentes. Bem como autorizam, seguindo o 

disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018), o uso de imagens, 

áudios e/ou textos compartilhados dentro da plataforma Discord. Assim como o uso dos e-mail's e/ou 

telefones celulares dos participantes para envio de avisos, mensagens, novas oportunidades e convites 

por parte da Embrapa e/ou Sebrae Tocantins.  

 
Da RESPONSABILIDADE LIMITADA, a responsabilidade da Embrapa é limitada à organização e execução 

da Maratona Inove Aqua. Não será responsável por quaisquer prejuízos e danos sofridos pelos times que 

não tenham sido provocados direta e dolosamente pela organização do evento,  por eventos imprevisíveis 

ou por eventos que, ainda que previsíveis, apresentem-se sob forma excessiva ou extraordinária, nem nas 

hipóteses de caso fortuito ou força maior. Nas hipóteses em que outros agentes tenham contribuído com 

culpa ou dolo, incluindo a própria vítima, e nas hipóteses em que, ainda que tenha a Embrapa agido dentro 

do razoavelmente exigido, por

 

fatores externos e/ou independentes, o dano ou prejuízo não tenha sido ou não pode ser evitado. A equipe 

organizadora não está habilitada a intervir, nem será responsabilizada, por quaisquer fatos que ocorram 

fora do espaço designado ao evento e/ou que não guardem relação com o mesmo. A Maratona Inove 

Aqua poderá ser suspensa, adiada ou cancelada por qualquer razão, a critério da equipe Organizadora. 

 
Na hipótese de infração da obrigação de confidencialidade ora estabelecida, ficará a parte infratora sujeita 

às penalidades em vigor no ordenamento jurídico brasileiro, tais como: ações judiciais de responsabilidade 

civil, penal administrativa e concorrência desleal. A obrigação de confidencialidade somente poderá ser 

afastada, em casos de determinação judicial ou de prévia e expressa anuência da parte contratante. 
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Da DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS, serão divulgados e premiados os três primeiros colocados. Em 

hipótese alguma será disponibilizada e/ou divulgada lista com a classificação geral dos participantes.  

 
Das DISPOSIÇÕES FINAIS, quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste edital serão 

julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela equipe organizadora. A efetivação da inscrição, 

conforme definido acima neste regulamento, presume o conhecimento e total aceitação das disposições 

previstas por parte dos times. 

 
A inscrição dos times, presume a expressa autorização e licenciamento gratuitos, mundiais, livres de 

pagamento de royalties, por prazo indeterminado à Embrapa ou a qualquer uma de suas empresas 

coligadas ou controladas, para fins de reprodução parcial ou integral, edição, adaptação, tradução para 

qualquer outro idioma, publicação, transmissão, emissão, distribuição e comunicação ao público por 

quaisquer meios e em quaisquer formatos de: a) nome, imagem, vídeo e voz dos participantes que 

poderão ser gravados durante o período de participação no Inove Aqua, a critério da equipe organizadora; 

b) divulgação do escopo, conteúdo e funcionalidades do projeto vencedor. 

 
Os times vencedores ou qualquer dos participantes não terão direito ao recebimento de quaisquer valores, 

seja a que tempo e/ou a que título for, em virtude de qualquer forma de utilização, divulgação e 

reprodução, nos termos

 

previstos no item. Os  participantes se comprometem e declaram, ainda, que qualquer funcionalidade dos 

respectivos projetos, bem como os próprios projetos desenvolvidos para a participação na maratona não 

ofendem ou transgridem quaisquer direitos de terceiros, especialmente direitos de propriedade 

intelectual, não são ofensivos, injuriosos, difamadores, nem são de qualquer forma ilegais ou ilícitos. 

 
Caso a organização da Maratona Inove Aqua, de acordo com os critérios estabelecidos unilateralmente, 

concluir que qualquer time obteve vantagem indevida mediante a utilização de meios fraudulentos e/ou 
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quaisquer outros mecanismos considerados inadequados, o referido grupo, será imediatamente 

desclassificado. 

 
O cronograma geral da Maratona Inove Aqua deverá ser acompanhado exclusivamente por intermédio do 

site oficial www.inoveaqua.com.br. Informações relativas ao andamento das atividades, durante a 

Maratona, serão divulgadas exclusivamente dentro da plataforma Discord. Alterações de datas e horários 

podem ocorrer, sem prejuízos aos competidores. 

 

Quaisquer controvérsias, dúvidas ou reclamações que surgirem devem ser enviadas, com respostas 

previstas em até 5 (cinco) dias úteis, para o e-mail contato@inoveaqua.com.br, com identificação do 

reclamante: nome completo, CPF e descrição objetiva.  

 

 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA DA MARATONA INOVE AQUA 
contato@inoveaqua.com.br 

 

http://www.inoveaqua.com.br/
mailto:contato@inoveaqua.com.br

