REGULAMENTO GERAL

Mapa da Reação:
Agora é nossa vez de agir
Diante da pandemia causada pelo COVID-19, o World Creativity Day e o
Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS) unem esforços para
lançar uma plataforma de inscrições para soluções inovadoras que apoiam à resposta à
pandemia.
O Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS) é um
organismo das Nações Unidas. Em todo o mundo, o Escritório apoia o sistema ONU,
seus parceiros e governos a fornecer soluções nas áreas de assistência humanitária,
desenvolvimento, paz e segurança. Sua missão é ajudar as pessoas a melhorarem
suas condições de vida e os países a alcançarem a paz e o desenvolvimento
sustentável, alinhado com os objetivos da Agenda 2030.
A comunidade do WCD ajudará a identificar e conectar quem busca soluções,
produtos ou serviços a quem pode oferecê-los, além de inspirar outras iniciativas e
multiplicar as soluções neste momento tão importante. É uma grande oportunidade
para dar visibilidade a ideias inovadoras sobre este tema e ter um repositório
sistematizado com iniciativas voltadas para resultados concretos.
Assim, o WCD e UNOPS, através do WCD Makers Initiative convidam
indivíduos e instituições soluções inovadoras em algumas áreas para fazerem
parte de um mapa de soluções na resposta à COVID-19.
A participação é aberta ao público e destina-se a empresas, negócios de impacto,
entidades sem fins lucrativos, Instituições de Pesquisa Científica e Tecnológica (ICTs)
públicas e privadas, e a cidadãos brasileiros e estrangeiros, a partir de 18 anos de idade,
individualmente ou em grupo. Não há qualquer custo envolvido nesta inscrição.
Poderão se inscrever no WCD Makers Initiative todos que possuam soluções
criativas e inovadoras nas áreas da saúde, infraestrutura de saúde, geração de
renda e inclusão, lar e família, conforme pré-requisitos definidos por esse
regulamento.

O mapeamento será aberto e disponível gratuitamente com a intenção de
acelerar a conexão e a viabilização de potenciais aquisições, compras e distribuição
de produtos e serviços que ajudem no combate aos problemas causados pelo
novo coronavírus.
As soluções selecionadas em cada categoria ficarão disponíveis para acesso
gratuito por governos, organizações do Sistema ONU, instituições privadas, potenciais
investidores e pessoas interessadas, com a oportunidade de concretizar novas
parcerias e contratos, além da visibilidade da ideia, empresa e/ou startup como
geradora de soluções inovadoras para questões que poderão surgir no futuro. As
pessoas e organizações poderão disponibilizar seus contatos na plataforma que
deve ser utilizada para reunir as diversas soluções que vêm sendo desenvolvidas
nacionalmente.
Não há previsão de financiamento imediato das iniciativas. A proposta é a
criação de um banco de soluções criativas para serem divulgadas e/ou
compartilhadas com instituições interessadas.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial do evento:
www.worldcreativityday.com

I. Condições de Participação
Para participar, deverá:
1. Inscrever a proposta de solução na página oficial do World Creativity Day e
aceitar este Regulamento;
2. Excepcionalmente aceita-se a inscrição de projetos na fase inicial de maturação,
desde que seu produto/serviço oferece uma inovação disruptiva;
3. A mera inscrição nesta chamada equivale à declaração, pelo participante, de sua
maioridade, e de sua ciência e concordância com este Regulamento, as
Diretrizes da Comunidade e os Termos de Serviços e Diretrizes desta
plataforma;
4. A participação nesta chamada é gratuita e o resultado está vinculado
exclusivamente ao mérito e desempenho dos participantes.
5. Não há previsão de financiamento imediato das iniciativas.

II. Da Inscrição
As inscrições para o WCD Makers Iniciative 2020 se iniciarão no dia 21 de Abril de
2020 e estarão disponíveis no site oficial do World Creativity Day até às 23h59m do dia
21 de Maio de 2020 (horário de Brasília).
A data é limite também para que se cumpra com as seguintes etapas:
●
●
●

●

Preencher o formulário de inscrição no site www.worldcreativityday.com;
Seguir as especificações deste R
 egulamento;
As soluções apresentadas deverão ser originais e somente poderão conter
imagem de pessoas e/ou marcas das quais o participante possua autorização de
uso, bem como os direitos autorais de quaisquer outros elementos que
componham a solução;
Todas as soluções inscritas passarão por uma prévia análise de uma comissão
composta por representantes do World Creativity Day e pessoas convidadas.
Será avaliada a concordância com as especificações deste Regulamento, bem
como uma eventual configuração de infringência legal, sendo certo que somente
serão aprovadas e, consequentemente, participarão do WCD Makers Iniciative
as propostas que estiverem de acordo com as regras deste R
 egulamento;

De acordo com o item supracitado, serão desclassificadas as propostas que:
●

●
●
●
●
●
●

Contenham palavras de baixo calão, cenas indecorosas, preconceituosas,
desrespeitosas, discriminatórias, injuriosas, caluniosas, difamatórias e/ou que de
qualquer forma atentem contra a dignidade, a imagem, a reputação, a honra, a
moral, a integralidade, ou qualquer outro direito de qualquer pessoa,
nacionalidade, etnia ou religião;
Atentem contra a ordem pública, os bons costumes e/ou qualquer norma
jurídica vigente;
Promovam o uso de drogas ilícitas, tabaco, sexo ou armas de fogo e/ou
apresentem manifestação de caráter político, religioso e/ou sexual;
Que, a critério e julgamento do World Creativity Day, agridam a imagem e/ou o
direito do World Creativity Day o
 u de terceiros;
Contenham teor grosseiro, ofensivo, discriminatório ou que viole qualquer lei
municipal, estadual ou federal;
Contenham teor malicioso, preconceituoso ou contrário à moral;
Não contemplem o caráter do WCD Makers Initiative 2020, contenham ofensas
ao nome, imagem ou moral de qualquer pessoa ou instituição;

●

Cuja proposta não contenha, a critério da Comissão Organizadora do World
Creativity Day, um nível mínimo de qualidade e de execução.

Os participantes que tiverem suas propostas desclassificadas, nos termos dispostos
acima, não receberão uma mensagem comunicando esse fato.
É de extrema importância que as pessoas participantes mantenham seu endereço de
e-mail atualizado e que este seja regularmente acessado, uma vez que será o único
meio de contato e
 ntre participantes e a WCD Makers Initiative.

III. Da Avaliação
Os critérios de avaliação definidos nos formulários de cadastro levarão em
consideração o g
 rau de inovação das soluções inscritas, nestas 04 (quatro)
categorias:
Saúde
Ideias e soluções voltadas, por exemplo, para o sequenciamento do vírus, criação viável
de uma vacina, teste rápido e prático.
Infraestrutura de saúde
Ideias e soluções voltadas, por exemplo, ventiladores pulmonares, triagem virtual,
controle de contágio, confecção de equipamentos médicos como máscaras e álcool.
Geração de renda e inclusão
Ideias e soluções voltadas, por exemplo, para a criação de novos postos de trabalho,
soluções para teletrabalho (homeoffice), geração de renda extra, incentivo à novos
negócios.
Lar e família
Ideias e soluções voltadas, por exemplo, inclusão social, atividades em família, apoio à
criança e pessoas idosas.

IV. Cronograma
Etapa 01 – Inscrições
21/04/2020 a 21/05/2020
As inscrições para WCD Makers Initiative 2020 serão realizadas pelo site
www.worldcreativityday.com, mediante preenchimento de formulário de cadastro da
proposta.

Etapa 02 – Avaliação
21/04/2020 a 21/05/2020
A avaliação das inscrições e das propostas será feita por pessoas julgadoras
denominadas curadoras escolhidas pela Comissão Organizadora do World Creativity
Day por serem de reconhecida idoneidade e notório conhecimento na área pertinente
ao objeto do presente R
 egulamento.
Compete à Comissão Organizadora do World Creativity Day designar uma Comissão
Técnica para proceder ao exame de habilitação das inscrições, verificando o
cumprimento das exigências de prazo, informação e documentação definidas neste
Regulamento. Somente as propostas que cumprem todos os requisitos serão
analisadas e pontuadas quanto aos quesitos de avaliação da proposta.

Etapa 03 – Divulgação do Resultado final
Até 120 dias após a divulgação das propostas selecionadas
O resultado das soluções aprovadas em cada etapa será divulgado via internet, em
períodos posteriores à cada uma das etapas, por meio do site
www.worldcreativityday.com, bem como através do envio de e-mail para as pessoas
selecionadas, e canais de divulgação que a Comissão Organizadora do World
Creativity Day julgar necessário.

V. Da participação do UNOPS
O Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS) não é responsável
por verificar a idoneidade das organizações, pessoas e projetos inscritos no mapa e
realizar o processo de seleção. Cabendo à World Creativity Day esta responsabilidade.
O UNOPS presta apoio institucional à esta iniciativa e não pode ser responsabilizado
por quaisquer questões relativas à ela, em qualquer caso.

VI. Considerações Finais
A inscrição no WCD Makers Initiative 2020 implica na aceitação de todos os itens
deste R
 egulamento, sem qualquer ressalva;
Não caberá recurso das decisões dos curadores e/ou julgadores;

Os trabalhos, materiais, documentos e imagens enviados não serão devolvidos.
Mediante efetivação da inscrição, a pessoa participante se responsabiliza, na esfera
cível e penal, pelo descumprimento das normas constantes deste Regulamento, sem
qualquer limitação, perante o WCD Makers Initiative 2020, World Creativity Day e
UNOPS e/ou perante terceiros.
As datas indicadas neste Regulamento poderão ser alterados, ao exclusivo critério da
Comissão Organizadora do World Creativity Day, sendo que tais alterações serão
previamente divulgadas no site www.worldcreativityday.com.
É de responsabilidade do WCD Makers Initiative 2020 o acompanhamento, a
supervisão e a fiscalização de todos os atos administrativos da presente seleção,
podendo tomar providências em caso de eventuais irregularidades constatadas a
qualquer tempo e resolver os casos não previstos.
O Ato da inscrição implica no conhecimento e na integral concordância do candidato
com as normas e com as condições estabelecidas neste Regulamento.
As pessoas participantes declaram, desde já, serem de sua autoria as propostas e/ou
empreendimentos encaminhados e cedem e transferem para o WCD Makers Initiative
2020, sem quaisquer ônus para esta e em caráter definitivo, plena e totalmente, todos
os direitos autorais sobre as mesmas, para qualquer tipo de utilização, publicação,
reprodução por qualquer meio ou técnica, e na divulgação do resultado.
A Comissão Organizadora do World Creativity Day não se responsabiliza pelo não
recebimento das propostas e/ou empreendimentos e dados necessários à participação
na referida seleção enviados pelas pessoas participantes, bem como por
impossibilidade destas que enviarem suas propostas e/ou empreendimentos e dados
cadastrais, em razão de falhas ou erros de envio ocasionados por problemas no
provedor de internet ou no próprio website desta seleção.
Caberá à pessoa inscrita manter-se atualizada sobre o andamento desta seleção, por
meio do site www.worldcreativityday.com, onde serão divulgadas todas as informações
relativas a este.
As pessoas participantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas de inscrição, independentemente do resultado da seleção;
A pessoa participante será a única responsável pela fidelidade e legitimidade das
informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo,

isentando a Comissão Organizadora do World Creativity Day e seus parceiros de
qualquer responsabilidade civil ou penal;
Em caso de constatação da falsidade de qualquer documento apresentado ou a
inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação sem
prejuízo das demais sanções cabíveis;
Os materiais apresentados para fins de inscrição não serão devolvidos ao candidato,
independente do resultado da seleção, e passarão a fazer parte do acervo do World
Creativity Day para fins de pesquisa, documentação e mapeamento;
As pessoas participantes serão exclusivamente responsáveis por qualquer eventual
questionamento decorrente de direitos autorais relativos ao uso de expressões, textos,
fragmentos de texto, entre outras reproduções e/ou utilizações indevidas das obras,
mesmo que parcialmente, respondendo cível e criminalmente pelos ilícitos que vierem
a cometer no âmbito da propriedade intelectual.
Os casos omissos e não previstos neste Regulamento serão resolvidos por comissão
específica a ser designada pela Comissão Organizadora do World Creativity Day, em
decisão soberana e irrecorrível.
A pessoa participante cuja conduta implicar na manipulação dolosa da operação desta
seleção ou que violar os termos e condições impostos neste Regulamento, estará
automaticamente desqualificada.
Se por qualquer motivo, alheio à vontade e controle da Comissão Organizadora, não
for possível conduzir esta seleção conforme o planejado, poderá a Comissão
Organizadora
finalizá-lo
antecipadamente,
mediante
aviso
no
site
www.worldcreativityday.com. Caso a presente seleção tenha seu término antecipado, a
Comissão Organizadora deverá avisar ao público e às pessoas participantes pelo site
www.worldcreativityday.com, explicando as razões que a levaram a tal decisão.
As dúvidas e informações referentes ao WCD Makers Initiative 2020 poderão ser
esclarecidas
e/
ou
obtidas
por
meio
do
endereço
eletrônico:
contato@worldcreativityday.com
A inscrição é realizada online pelo site www.worldcreativityday.com e não há
confirmação de inscrição por e-mail. A confirmação é informada na própria página do
World Creativity Day por meio de mensagem.

