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REGULAMENTO DO  

PRÊMIO INOVA CPTM – 2ª EDIÇÃO 

 

1. O QUE É? 

O Prêmio Inova CPTM é uma iniciativa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM com 

o apoio e desenvolvimento da empresa Azys – Inovação e Aceleração Ltda., que visa promover o 

intraempreendedorismo e a inovação aberta aplicada dentro da companhia e conta com a participação 

voluntária dos empregados através de inscrição livre. 

Essa iniciativa possibilita aos profissionais da CPTM demonstrarem suas capacidades de inovação, 

criatividade, raciocínio lógico e seus conhecimentos de tecnologia, por meio da exposição de soluções 

aos desafios propostos pela CPTM. 

 

1.1 OBJETIVOS  

São objetivos do Prêmio Inova CPTM: 

● Promover a cultura da inovação e do intraempreendedorismo; 

● Desenvolver soluções para o(s) desafio(o) proposto(s) pela CPTM, através do conceito de 

inovação aberta; 

● Captar ideias originais e inovadoras que ofereçam ganhos de produtividade, melhorias de 

processos e geração de novos produtos e serviços que possam ser utilizados em quaisquer 

áreas da CPTM; 

● Identificar talentos que estejam alinhados com a missão, visão e valores do Planejamento 

Estratégico da CPTM. 

● Aumentar a qualidade dos serviços prestados pela CPTM por meio da implementação da 

inovação.   

 

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

2.1 Comitê Gestor: composto por 2 profissionais da Azys e 3 profissionais da CPTM. 

Responsabilidades: 

● Gestão e organização do Prêmio Inova CPTM; 

● Gestão das atividades dos Comitês Avaliador e Julgador; 

● Avaliar as inscrições na Etapa 1, de acordo com os critérios apresentados. 

2.2 Comitê Avaliador: composto por 2 profissionais da Azys e 3 profissionais da CPTM. 

Responsabilidades: 

● Avaliar os projetos nas Etapas 2 e 4, de acordo com as normas apresentadas. 

2.3 Comitê Julgador: será formado por 2 profissionais da CPTM e por 3 profissionais externos 

de reconhecida competência profissional de acordo com as áreas dos projetos finalistas. 

Responsabilidades: 

● Avaliar os projetos finalistas (Etapa 5), de acordo com as normas apresentadas. 
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2.4 Participantes: empregados de todas as áreas da CPTM. 

Responsabilidades: 

● Cumprir, em todas as etapas, os prazos e entregáveis necessários. 

● Cumprir as demandas eventuais originadas por qualquer Comitê. 

● É de responsabilidade exclusiva do participante inscrições perdidas, atrasadas, enviadas 

erroneamente, incompletas, incorretas, inválidas ou imprecisas que possam decorrer de 

problemas, falhas ou funcionamento técnico de qualquer tipo, em telefones, redes de 

computadores ou de linhas telefônicas; computadores, servidores ou provedores; 

equipamentos de computadores, hardware ou software, ou erro, interrupção, defeito, atraso ou 

falha em operações ou transmissões para o correto processamento de inscrições, incluindo, 

mas não se limitando, à transmissão imprecisa de inscrições ou falha do realizador em recebê-

las, em razão de problemas técnicos, congestionamento na internet ou em qualquer website 

ligado ao Prêmio Inova CPTM ou, ainda, falha na comunicação eletrônica e outros eventos 

relevantes que estejam fora do controle do Comitê Gestor, incluindo, mas não limitando, a 

capacidade de acesso ao seu website, envio de inscrições ou falha diversa relacionada ao 

tráfego na internet, vírus, falha de programação (“bugs”) ou violação por terceiros (“hackers”). 

 

3. PARTICIPANTES E DESAFIOS 

A participação dos empregados da CPTM no Prêmio Inova CPTM é de forma voluntária (inclusive 

durante as férias e folgas) e se dará com a formação de equipes de no mínimo 3 e no máximo 5 

participantes, sendo, preferencialmente, multidisciplinares e/ou oriundos de várias áreas 

(intersetoriais). 

Em caso de alteração na composição do grupo (saída de integrante), o representante deverá informar 

o Comitê Gestor. Após a saída do integrante, o grupo poderá indicar outro colaborador para substituí-

lo a qualquer momento, desde que a nova formação do grupo atenda a quantidade mínima de 

participantes disposta no item anterior.  

 

3.1 SOLUÇÃO DE DESAFIOS: 

Por solução de desafios, entende-se que a CPTM indicará problemas já identificados por seus 

gestores, que serão expostos e colocados à disposição dos participantes, para que possam enfrentá-

los, propondo soluções com potencial de implantação pela empresa: 

 

Desafio 1. NOVOS MODELOS DE NEGÓCIOS: Integrar o ecossistema de mobilidade, através de 

soluções centradas no cliente que promovam melhoria nos serviços de mobilidade, flexibilidade da 

oferta de serviços associados, fidelização, engajamento e que agreguem valor ao bem-estar do 

cliente. 

 

Desafio 2. EXPERIÊNCIA DO CLIENTE: Aumentar a atratividade por meio de melhor compreensão 

dos comportamentos, levando em consideração as necessidades diferenciadas de cada persona, 

desenvolver uma experiência superior em todos pontos de contato ao longo da jornada de ponta a 

ponta e desenvolver uma oferta comercial/negócios centrada no cliente. 

 

Desafio 3. TRANSFORMAÇÃO CORPORATIVA: Transformar a cultura organizacional, a liderança, 

os processos e a tecnologia para adaptabilidade aos novos cenários. 
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Desafio 4. EXCELÊNCIA OPERACIONAL: Maximizar a utilização de ativos melhorando a eficácia e 

eficiência de todas as funções em toda a cadeia de valor, fomento as energias renováveis e 

redefinição de planos de manutenção com implementação seletiva de oportunidades e tecnologias 

digitais. 

 

4. ETAPAS E CRITÉRIOS 

 

4.1 ETAPAS 

Etapa 1 – Inscrições: será realizada por meio da inscrição do(s) projeto(s) no site do I.ON 

(http://ion.sp.gov.br/), conforme item 4.3 do presente Regulamento, devendo, no mesmo ato, os 

representantes das equipes preencher a ficha de inscrição contendo os seguintes dados: 

a) Nomes, áreas e matrículas de todos os integrantes; 

b) Desafio escolhido; 

c) Envio do resumo da solução com até 2.000 caracteres (sem contar os espaços); 

d) Envio de vídeo pitch de até 5 minutos. 

 

Etapa 2 – Seleção dos Participantes: serão selecionados até 16 projetos de maior potencial pelo 

Comitê Avaliador, conforme critérios do item 4.2. 

 

Etapa 3 – Treinamento Jornada do Acompanhamento: as equipes dos projetos selecionados 

participarão desta jornada ministrada pela Azys, onde irão explorar todos os aspectos dos projetos, 

realizar pesquisas, desenvolver protótipos de baixa fidelidade e definir o roadmap do projeto que irá 

nortear os entregáveis durante a Aceleração Tecnológica. 

 

 

 

 

Etapa 4 – Pré-Banca: os grupos deverão preparar uma apresentação em formato pitch, onde o 

Comitê Avaliador irá avaliar os projetos que passaram pelo treinamento Jornada do Acompanhamento 

para o Demo Day. 

 

http://ion.sp.gov.br/
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Etapa 5 – Demo Day: as equipes selecionadas deverão apresentar os projetos que passaram pelo 

treinamento Jornada do Acompanhamento, onde o Comitê Julgador escolherá somente 4 projetos, 

que serão premiados com a Aceleração Tecnológica com o apoio e desenvolvimento da Azys. 

 

Etapa 6 – Premiação Aceleração Tecnológica: os participantes dos 4 projetos escolhidos serão 

premiados e percorrerão a trilha de conhecimento até atingirem o protótipo funcional (MVP). 

 

Duração 

▪ 48 horas divididas em 3 meses; 

▪ Operação remota via Meets e demais ferramentas da infraestrutura da Azys. 

Especificidades por projeto 

▪ 1 orientador(a) para cada projeto premiado; 

▪ Encontros quinzenais ou semanais de orientação; 

▪ Canal individual no Telegram com orientador(a), diretoria de aceleração e gestora de 

comunidade; 

▪ Acesso à comunidade Azys (eventos, mentorias coletivas, salas temáticas, empreendedores, 

especialistas, startups e empresas); 

▪ Acesso a +100 horas de conteúdos gravados (por 3 meses); 

▪ Espaço Maker para prototipação em parceria com SESI/SEBRAE. 

 

 

AVALIAÇÕES E CRITÉRIOS 

Etapa 1 – Inscrições: 

Esta etapa tem caráter eliminatório e será realizada por meio do atendimento aos critérios dos projetos 

inscritos no programa. 

O Comitê Gestor, responsável pelo filtro inicial dos projetos inscritos, será formado por profissionais 

indicados pela CPTM e pela Azys, que terá como missão verificar os projetos quanto ao envio de 

todos os itens solicitados: 

a) Ficha contendo nomes, áreas e matrículas de todos os integrantes; 

b) Desafio escolhido; 
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c) Envio do resumo da solução com até 2.000 caracteres (sem contar os espaços); 

d) Envio do vídeo pitch de até 5 minutos. 

Qualquer projeto que não enviar todos os itens solicitados até o encerramento do prazo das inscrições 

será desclassificado.  

Não serão aceitas as inscrições dos projetos que participaram da Aceleração Tecnológica na 1ª 

Edição do Prêmio Inova CPTM. 

Com a aprovação do Comitê Gestor, o resultado será divulgado na Intranet e os participantes serão 

notificados por e-mail. 

 

Etapa 2 – Seleção:  

Esta etapa tem caráter eliminatório e será realizada por meio da avaliação dos projetos aprovados e 

materiais enviados (resumo da solução e vídeo) na Etapa 1. 

O Comitê Avaliador será formado por profissionais indicados pela CPTM e pela Azys, que terá como 

missão avaliar os projetos quanto à aderência às propostas do Prêmio Inova CPTM. 

São critérios de pontuação da Etapa 2:   

a) Grau de Inovação da Ideia: desenvolvimento de novos processos, produtos e/ou serviços ou 

melhoramento dos processos, produtos e/ou serviços atuais (peso 4). 

b) Grau de aplicabilidade à CPTM (peso 2). 

c) Viabilidade para os mercados futuros da CPTM (peso 2). 

d) Complexidade do desenvolvimento (peso 1). 

e) Apresentação de Protótipos (peso 1). 

Item Critério Métricas 

a Grau de Inovação da Ideia  
(peso 4) 
 
Descrição: 
Entende-se por inovação o 
desenvolvimento de novos 
processos, produtos e/ou 
serviços ou melhoramento dos 
processos, produtos e/ou 
serviços atuais. Avaliar o nível de 
inovação que a ideia apresenta. 
 

0 a 1 Ausente ou 
Ruim 

Não há nenhuma prática inovadora na ideia 
apresentada. A ideia influencia de forma negativa 
visões, comportamentos, ou indica que obterá 
resultados ruins para sua área de atuação. 

2 a 4 Baixo ou 
insuficiente 

A ideia apresenta práticas inovadoras já existentes no 
ambiente externo que poderão ser implementadas na 
instituição, ou apresenta melhorias incrementais para 
o desempenho de processos, serviços, 
comportamentos ou políticas já existentes. 

5 a 7 Regular A ideia representa práticas inovadoras que serão 
adaptadas de outros contextos e aprimoradas com 
novos elementos, gerando ganhos substanciais de 
desempenho em processos, serviços, comportamentos 
ou políticas já existentes. 

8 a 10 Bom ou 
Excelente 

A ideia apresenta práticas inovadoras que serão 
implementadas de forma inédita criando novas visões, 
comportamentos, processos ou serviços que 
produzirão resultados positivos, representando uma 
mudança de paradigma na sua área de atuação. 
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Item Critério Métricas 

b Grau de aplicabilidade à CPTM 
(peso 2) 
 
Descrição: 
Avaliar se a ideia é aplicável ao 
cenário atual da CPTM, 
considerando as especificidades 
do setor ferroviário e os objetivos 
estratégicos da companhia. 

0 a 1 Ausente ou 
Ruim 

As práticas propostas pela ideia apresentam pouca ou 
nenhuma capacidade de serem aplicadas aos setores 
e/ou sistemas de trabalho da CPTM. 

2 a 4 Baixo ou 
insuficiente 

As práticas adotadas pela ideia apresentam razoável 
capacidade de serem aplicadas aos setores e/ou 
sistemas de trabalho da CPTM, necessitando esforço 
considerável para ser colocado em prática. 

5 a 7 Regular As práticas adotadas pela ideia apresentam 
capacidade de serem aplicadas aos setores e/ou 
sistemas de trabalho da CPTM, necessitando esforço 
razoável para ser colocado em prática. 

8 a 10 Bom ou 
Excelente 

As adotadas pela ideia apresentam alta capacidade de 
serem aplicadas aos setores e/ou sistemas de trabalho 
da CPTM, não necessitando de grandes esforços para 
ser colocado em prática. 

 

Item Critério Métricas 

c Viabilidade para os mercados 
futuros da CPTM (peso 2) 
 
Descrição: 
Avaliar se a proposta é viável 
para a CPTM lançar novas 
modalidades de negócio, visando 
o incremento da receita extra-
tarifária.  

0 a 1 Ausente ou 
Ruim 

Não há nenhum, ou há baixos, indício de viabilidade de 
aplicação da ideia para mercados futuros da CPTM. 

2 a 4 Baixo ou 
insuficiente 

A ideia apresenta alguns indícios de viabilidade de 
aplicação para mercados futuros da CPTM. 

5 a 7 Regular A ideia apresenta razoáveis indícios de viabilidade de 
aplicação para mercados futuros da CPTM. 

8 a 10 Bom ou 
Excelente 

A ideia apresenta altos indícios de viabilidade de 
aplicação para mercados futuros da CPTM. 

 

Item Critério Métricas 

d Complexidade do 
desenvolvimento (peso 1) 
 
Descrição: 
Avaliar a complexidade técnica, 
mercadológica e contextual do 
projeto para implementação na 
CPTM. 

0 a 1 Muito 
complexo 

As práticas adotadas pela ideia apresentam alta 
complexidade técnica para serem desenvolvidas. 

2 a 4 Complexo As práticas adotadas pela ideia apresentam 
complexidade para serem desenvolvidas. 

5 a 7 Regular As práticas adotadas pela ideia apresentam razoável 
complexidade para serem desenvolvidas. 

8 a 10 Simples  As práticas adotadas pela ideia apresentam pouca ou 
nenhuma complexidade para serem desenvolvidas. 
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Item Critério Métricas 

e Apresentação de Protótipos 
(peso 1) 
 
Descrição: 
Avaliar se as iniciativas 
apresentam protótipos e se esses 
demonstraram eficácia ao testar 
a ideia de maneira mais rápida e 
barata. 
 

0 a 1 Ausente ou 
Ruim 

A equipe não apresentou nenhum protótipo da ideia 
ou apresentou protótipo de baixa fidelidade e/ou 
capacidade para testar a viabilidade e/ou usabilidade 
da ideia.  

2 a 4 Baixo ou 
insuficiente 

A equipe apresentou protótipo de baixa fidelidade 
e/ou capacidade para testar a viabilidade e/ou 
usabilidade da ideia. 

5 a 7 Regular A equipe apresentou protótipo de média fidelidade 
e/ou razoável capacidade para testar a viabilidade 
e/ou usabilidade da ideia. 

8 a 10 Bom ou 
Excelente 

A equipe apresentou protótipo de alta fidelidade e/ou 
alta capacidade para testar a viabilidade e/ou 
usabilidade da ideia. 

 

A pontuação máxima da Etapa 2 será de 100 pontos. 

Os projetos inscritos serão distribuídos ao Comitê Avaliador pelo Comitê Gestor do Prêmio Inova 

CPTM. 

Caberá ao Comitê Avaliador avaliar os projetos e classificá-los de acordo com os critérios acima. 

Será criada uma planilha de tabulação pelo Comitê Gestor, para que sejam consolidadas todas as 

avaliações. 

Após avaliações feitas e consolidadas na planilha, esta deverá ser apresentada pelo Comitê Avaliador 

ao Comitê Gestor. 

Cada projeto terá a média aritmética da nota de avaliação proferida por cada um dos membros do 

Comitê Avaliador. 

Com a aprovação do Comitê Gestor, o resultado será divulgado na Intranet e os participantes serão 

notificados por e-mail. 

 

Etapa 3 – Treinamento Jornada do Acompanhamento 

Será exigida a participação individual de, no mínimo, 75% de presença para recebimento de 

certificado de participação desta etapa. 

Esta etapa não tem caráter eliminatório.  

 

Etapa 4 – Pré-Banca: 

Conforme cronograma, o Comitê Avaliador analisará os projetos que passaram pelo treinamento 

Jornada do Acompanhamento através da apresentação dos pitches. Esta etapa não tem caráter 

eliminatório e visa dar feedback aos grupos para melhoria dos projetos e da apresentação. 

 

Etapa 5 – Demo Day: 

Esta etapa tem caráter eliminatório.  
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Estarão presentes os grupos que participaram do treinamento Jornada do Acompanhamento, o 

Comitê Gestor, o Comitê Avaliador, executivos da CPTM, executivos da Azys e convidados, além do 

próprio Comitê Julgador. 

São critério de pontuação da Etapa 5:  

a) Viabilidade tecnológica: Domínio sobre o problema, clareza da proposta, grau de maturidade 

da solução. Até 25 pontos. 

b) Potencial de mercado: Pertinência da solução para o mercado, interno ou externo. Até 25 

pontos. 

c) Proposta de solução do problema: Coerência com os desafios propostos. Até 25 pontos. 

d) Grau de Inovação: Melhoria significativa ou nova aplicação de alguma tecnologia existente, 

atendimento de necessidades de maneira inédita. Até 25 pontos. 

 

A pontuação máxima da Etapa 5 será de 100 pontos.  

Cada projeto terá a média aritmética da nota de avaliação proferida por cada um dos jurados, que 

serão utilizadas para a classificação final, elegendo os melhores projetos. 

A consolidação da avaliação será feita em planilha específica pelo Comitê Gestor. 

Em nenhum momento serão divulgadas as notas de cada projeto e/ou avaliador. 

Fica reservado o direito do Comitê Julgador conceder nota zero a quaisquer projetos, caso, em sua 

opinião, os projetos apresentados não alcancem requisitos mínimos estabelecidos pelo Prêmio Inova 

CPTM. 

Não caberá qualquer questionamento ou recurso ao resultado divulgado pelo Comitê Julgador, 

estando este impedido de emitir notas de esclarecimentos aos participantes.  

Sendo soberano, o Júri do Comitê Julgador não será inquirido sobre o resultado do seu julgamento, 

ao qual não caberá nenhum tipo de recurso. 

 

Etapa 6 – Premiação: 

Esta etapa não tem caráter eliminatório. 

Os 4 grupos com as melhores pontuações no Demo Day serão premiados com a Aceleração 

Tecnológica. 

 O 4º colocado melhor pontuado no Demo Day receberá como prêmio adicional um par de 

ingressos para o Museu da Língua Portuguesa para cada integrante. 

 

 O 3º colocado melhor pontuado no Demo Day receberá como prêmio adicional um par de 

ingressos para o Expresso Turístico para cada integrante. 

 

 O 2º colocado melhor pontuado no Demo Day receberá como prêmio adicional convites para 

participação em cursos e/ou eventos externos de capacitação voltados à atividade do 

colaborador para cada integrante. 

 

 O 1º colocado melhor pontuado no Demo Day receberá como prêmio adicional uma entrevista 

com o Sr. Presidente sobre a participação no Prêmio Inova CPTM e desenvolvimento do 

projeto, além de uma visita técnica a uma ferrovia do Brasil.  
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4.2 INFORMAÇÕES GERAIS 

Somente poderão se inscrever empregados pertencentes ao quadro efetivo da CPTM.  

Não há limite de inscrições de projetos por grupo e/ou pessoa, desde que se comprometam a atender 

as exigências do programa quanto às entregas e participação nas etapas. 

Os participantes interessados poderão solicitar visitas às áreas da empresa para melhor entendimento 

de oportunidades identificadas para a concepção de seus projetos através do endereço eletrônico 

programaion@cptm.sp.gov.br. 

Enquanto o período de inscrições estiver aberto, as equipes poderão alterar as informações dos 

projetos inscritos através de nova inscrição. Deste modo, em caso de multiplicidade de inscrições de 

um mesmo projeto, o Comitê Gestor irá considerar apenas a última inscrição realizada. Após a data 

e horário de encerramento das inscrições, os projetos inscritos não poderão mais ser alterados em 

nenhum ponto.  

Os projetos que não atenderem aos requisitos deste Regulamento ficam automaticamente eliminados.  

A CPTM e a Azys se reservam o direito de cancelar qualquer inscrição que contenha informações 

imprecisas, incompletas, ou cuja ideia do projeto não seja original e/ou que a origem do projeto possa 

ser atribuída a terceiros, sem que isso gere qualquer direito aos participantes, assim como o não 

atendimento aos quesitos deste Regulamento. 

Filmes e/ou animações são recomendadas e aceitas, assim como provas de conceitos e protótipos. 

Estes últimos são valorizados nas pontuações do processo de avaliação.  

 

5.    RECLASSIFICAÇÃO POR EMPATE  

Em caso de empate, serão utilizados critérios de desempate definidos no item 5.1 e serão distribuídos 

os 1º, 2º, 3º e 4º lugares como segue: 

a) Se houver empate no 1º lugar, o grupo que for melhor classificado pelo critério de 

desempate receberá o 1º lugar. Automaticamente o grupo que concorreu e não se 

classificou para o 1º lugar, será classificado como 2º lugar. Por consequência, o grupo que 

havia se classificado inicialmente para o 2º lugar passará a ser classificado para o 3º lugar 

e o grupo que inicialmente havia se classificado para o 3º lugar será classificado para o 4º 

lugar. 

b) Se houver empate no 2º ou 3º lugar, será aplicada a mesma sistemática do item acima. 

 

5.1 CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Serão utilizadas as maiores notas comparativas na sequência deste item.  

A primeira maior nota na sequência define o grupo vencedor.  

Em persistindo o empate até o último quesito, um membro da CPTM, do Comitê Gestor, define o 

vencedor. 

Sequência de quesitos para o desempate do primeiro ao último lugar da Etapa 02: 

1. Grau de inovação da ideia 

2. Grau de aplicabilidade à CPTM 

3. Viabilidade para os mercados futuros da CPTM 

mailto:programaion@cptm.sp.gov.br
mailto:programaion@cptm.sp.gov.br
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Sequência de quesitos para o desempate do primeiro ao último lugar da Etapa 05: 

1. Proposta de solução do problema 

2. Grau de inovação 

3. Viabilidade tecnológica 

4. Potencial de mercado 

 

6. DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS VENCEDORES E PARTICIPANTES 

Os nomes dos participantes e ganhadores do Prêmio Inova CPTM poderão ser divulgados a critério 

da CPTM em palestras, eventos, seminários e em outros eventos de interesse, para fins da promoção 

da iniciativa institucional, podendo ocorrer em qualquer tipo de mídia e por tempo indeterminado, sem 

que tal divulgação gere qualquer indenização aos envolvidos, ou seja considerada como infração à 

Lei Geral de Proteção de Dados. 

Ao se inscrever no Prêmio Inova CPTM, os participantes autorizam a CPTM a divulgação, utilização 

e disposição, na íntegra ou em parte, em todas as mídias para fins institucionais e educativos, de 

todos os direitos relacionados ao nome, imagem e voz, obtidos em decorrência do Prêmio Inova 

CPTM. Essa autorização é outorgada forma livre e espontânea, em caráter gratuito, não incorrendo 

a CPTM e/ou Azys em qualquer custo ou ônus, seja a que título for. Essa autorização é concedida 

pelos participantes em caráter irrevogável, irretratável e por prazo indeterminado.  

 

7. CRONOGRAMA 

 

PRÊMIO INOVA CPTM 

Divulgação e Inscrições 13/12/2021 a 13/03/2022 

Divulgação do resultado das Inscrições 21/03/2022 

Seleção dos participantes 21/03/2022 a 04/04/2022 

Divulgação do resultado da Seleção 11/04/2022 

Treinamento Jornada do Acompanhamento Abril/Maio 

Pré-Banca 23/05/2022 

Demo Day 27/05/2022 

Divulgação dos Premiados 27/05/2022 

Aceleração Tecnológica A definir 

 

8. PROPRIEDADE INTELECTUAL  

A proteção dos trabalhos apresentados no Prêmio Inova CPTM se dará em conformidade com a 

legislação brasileira de propriedade industrial vigente (Lei nº 9.279/96, alterada pela Lei 10.196/01).  

Serão desclassificados automaticamente os projetos em que forem identificadas ou caracterizadas 

situações de plágio total ou parcial, coerentemente com o estabelecido pela Lei nº 9.610/98.  

O(s) idealizadores(es) reconhecem o direito de uso, sem ônus, pela CPTM em qualquer tempo. 

Os participantes autorizam e cedem gratuitamente, no ato da inscrição dos projetos, o direito do uso 

da patente, do registro do desenho industrial, da ideia ou do projeto à CPTM. 
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Todos os projetos apresentados no Prêmio Inova CPTM, ganhadores ou não, poderão ser utilizados 

pela CPTM, a qualquer tempo, para o desenvolvimento de produtos, processos ou serviços. O direito 

ao uso da patente, do registro do desenho industrial, da ideia ou do projeto abrangerá também a 

esfera internacional. 

Não haverá qualquer pagamento de royalties ou compensações financeiras, se a CPTM vier a utilizar 

um projeto, a qualquer tempo, no desenvolvimento de algum produto, processo ou serviço.  

A CPTM terá a exclusividade para o uso e/ou desenvolvimento dos projetos premiados a qualquer 

tempo, a contar da data da divulgação dos resultados.  

Todos os trabalhos participantes do Prêmio Inova CPTM permanecerão no acervo da CPTM.  

 

9. CONDIÇÕES GERAIS 

O presente regulamento poderá ser alterado ou encerrado a qualquer momento, mediante 

comunicação prévia a todos os envolvidos por quaisquer meios de comunicação internos, físicos ou 

eletrônicos da CPTM e da Azys. 

A participação na iniciativa Prêmio Inova CPTM, por meio da inscrição, sujeita todos os participantes 

às regras e condições estabelecidas neste regulamento. Dessa forma, o participante, no ato de sua 

inscrição e cadastro, aceita e concorda com todos termos e condições do presente instrumento, 

declarando que LEU, COMPREENDEU E TEM TOTAL CIÊNCIA de todo o teor deste regulamento.  

O Comitê Gestor rejeitará a inscrição ou desclassificará os trabalhos que não preencherem as 

exigências/critérios deste Regulamento.  

Serão automaticamente excluídos os participantes que tentarem fraudar ou burlar este regulamento 

ou fornecerem qualquer tipo de informação inverídica, sendo responsabilizados pelo ato no âmbito da 

esfera civil e criminal.  

Os organizadores poderão alterar as datas do cronograma de qualquer etapa do Prêmio Inova CPTM, 

se julgarem necessário. As alterações no cronograma serão comunicadas aos envolvidos. 

Os casos não previstos neste regulamento serão julgados e definidos pelo Comitê Gestor, sendo as 

decisões soberanas, irrecorríveis e irrevogáveis.  

Os participantes do Prêmio Inova CPTM são responsáveis por todas as informações fornecidas em 

todas as etapas do processo e pela veracidade das mesmas durante as apresentações e o 

preenchimento dos documentos solicitados pela administração e pelas comissões.  

Todas as regras e normas de segurança vigentes da Azys e da CPTM devem ser observadas durante 

as visitas técnicas, o desenvolvimento, a realização e apresentação dos trabalhos, além dos 

adicionais expostos neste regulamento. 

Qualquer dúvida dos participantes deverá ser encaminhada ao Comitê Gestor pelo endereço 

eletrônico programaion@cptm.sp.gov.br.  

Fica eleito o Foro da cidade de São Paulo (SP), para dirimir quaisquer questões decorrentes do 

presente instrumento e relacionados ao Prêmio Inova CPTM, sendo que os participantes renunciam, 

no ato da inscrição, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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