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ITEM CRITÉRIOS NOTA 

1. 
ORIGINALIDADE DO PROJETO 

O projeto de inovação apresenta ideias pioneiras, que sejam sustentáveis e com potencial de 
transformação do setor Saúde. 

 

2. 
RELEVANCIA CIENTÍFICA DO PROJETO 

O projeto de inovação foi capaz de desenvolver novos conhecimentos científicos, trazendo contribuições 
para a comunidade acadêmica, do ponto de vista tecnológico e científico. 

 

3. 
RELEVANCIA SOCIAL DO PROJETO 

O projeto de inovação é capaz de contribuir para amenizar ou resolver uma importante demanda de 
Saúde da sociedade. 

 

4. 
ESTRATÉGIA DO PLANO DE NEGÓCIO 

O plano de negócio apreentado se encontra bem configurado e apresenta a capacidade de conduzi-lo 
para a alocação de recursos financeiros que possa conduzir às melhores perspectivas possíveis para o 

negócio. 

 

5. 
CRIAÇÃO E DESIGN DO PRODUTO 

O produto tecnológico ou processo ou serviço proposto apresenta atributos, propriedades e forma que 

possam satisfazer às necessidades de Saúde das pessoas. 

 

6. 
INOVAÇÃO CIENTÍFICA DO PRODUTO 

O produto tecnológico ou processo ou serviço proposto apresenta modificações nos seus atributos, no 
processo de produção ou no modelo de negócio, que gera um novo padrão de uso ou aplicação, que seja 
diferente de seu padrão anterior. 

 

7. 
TECNOLOGIA UTILIZADA NO PRODUTO 

No produto tecnológico ou processo ou serviço nota-se aplicação diferenciada de tecnologia empregada, 
a sua funcionalidade e adequação ao projeto. Há capacidade de promover os resultados esperados para a 
resolução do problema de Saúde, com o menor esforço e recursos disponíveis. 

 

8. 
REINVIDICAÇÃO DO DIREITO DE TITULARIDADE 

A reinvindicação dos direitos de titularidade está bem justificada, coerente e apresenta elementos claros que 
jusitifquem a reinvindicação do produto/processo/serviço apresentado. 

 

9. 
PITCH 

O vídeo apresentado traz informações claras e bem conduzidas sobre a importância do produto/processo 
serviço o para a resolução de determinada demanda de Saúde e sobre suas caracteristicas técnicas e 
funcionais. 

 

10.  
EQUIPE DO PROJETO 

A equipe do projeto de pesquisa apresenta claro perfil multiprofissional e foi capaz de desenvolver uma 
porposta e inovação interdisciplinar 
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