REGULAMENTO
Desafio minerALL

A Samarco Mineração S.A. (“SAMARCO”) através da compreensão de que
o desafio de desenvolver soluções tecnológicas capazes de gerar efeitos
positivos para os territórios mineradores será tanto melhor superado
quanto maior for a participação de todos os setores da sociedade
apresenta o projeto Desafio minerALL.
Essa edição, tem como foco exclusivo o aproveitamento dos rejeitos
(arenoso e lama) da SAMARCO em outros setores industriais, a partir da
pre aceleração de 17 tecnologias com potencial de serem convertidas em
negócios. Para tanto, os participantes deverão realizar estudos de
viabilidade técnica, socioambiental e econômica apoiados em
metodologia, mentorias, treinamentos e interações com profissionais
reconhecidos.
Este regulamento apresenta as regras do projeto e convida para o desafio!

CAPÍTULO I – DO PROJETO
Artigo 1º - O projeto Desafio minerALL é uma realização da SAMARCO e NEO
VENTURES com apoio da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP),
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), INCT MIDAS e Centro de
Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN), que busca transformar
tecnologias envolvendo rejeitos em empreendimentos que contribuam com
soluções aplicáveis a cadeia de mineração, mais especificamente nas frentes de
Rejeitos e Economia Circular.
Parágrafo Único - O presente Regulamento tem como objetivo definir as regras
e condições de participação no projeto Desafio minerALL.

Artigo 2º - Com o intuito de analisar soluções inovadoras da SAMARCO
envolvendo Rejeitos, o Desafio minerALL tem como principal objetivo validar,
do ponto de vista de negócios, 17 tecnologias internas da empresa. Serão
realizados estudos de viabilidade dos pontos de vista: Técnico; Econômico;
Social e Ambiental.

Artigo 3º - O período de inscrição dos projetos, assim como o cronograma de
atividades do projeto Desafio minerALL estão disponíveis para consulta no site
(www.desafiominerall.com.br ).
Parágrafo Único - As inscrições são gratuitas e ocorrerão exclusivamente via
site do Desafio minerALL(www.desafiominerall.com.br ).

CAPÍTULO II – DA CANDIDATURA
Artigo 4º - O processo de candidatura inicia-se com o preenchimento e envio do
formulário disponível no site do Desafio minerALL (www.desafiominerall.com) .
Parágrafo Primeiro - Poderão se candidatar para o projeto pessoas maiores de
18 anos, individualmente ou em equipes de no mínimo 3 (três) e no máximo 5
(cinco) pessoas, que estejam cursando regularmente cursos técnicos, de
graduação e/ou pós-graduação da comunidade acadêmica de Belo Horizonte,
Mariana e Ouro Preto. Os pólos do programa são: a Universidade Federal de
Ouro Preto e a Universidade Federal de Minas Gerais. Ao menos 2 membros da
equipe devem estar presentes nos pólos durante as atividades obrigatórias do
projeto. A organização não arcará com as despesas de transporte até os pólos.
Parágrafo Segundo - O formulário tem como objetivo recolher informações
sobre os candidatos e as equipes, de forma a garantir a existência de informação
suficiente para uma análise correta das equipes selecionadas.

Artigo 5º - A participação no Desafio minerALL é voluntária, nominativa e
intransferível. Participarão no projeto todos os interessados cujas inscrições
forem deferidas e confirmadas até o dia 14 de setembro de 2018, sendo
obrigatório o comparecimento no evento de abertura.
Parágrafo único - Serão deferidas as inscrições que atenderem os requisitos do
art. 4º e forem realizadas dentro do prazo estipulado acima.

Artigo 6º - Os participantes participarão do projeto por meio da formação de
equipes multidisciplinares de 03 (três) a 05 (cinco) pessoas, devendo sempre ser
observado os objetivos do Desafio minerALL.
Parágrafo único - A formação das equipes poderá ocorrer conforme as
seguintes possibilidades:
(i)

poderão ser previamente formadas pelos próprios participantes; ou

(ii) a comissão organizadora conduzirá uma dinâmica de formação de
equipes após a abertura oficial do Desafio minerALL

Artigo 7º - Interessados que, porventura, não possam participar do projeto,
poderão ficar em nossa base de dados para participação em possíveis projetos
futuros. Fica consignado, contudo, que a SAMARCO não faz qualquer
declaração, nem se obriga, de qualquer maneira, ou presta qualquer tipo de
garantia perante os inscritos no cadastro.

Artigo 8º - O participante reconhece, ainda, que sua inscrição e eventual
participação no projeto é feita de forma gratuita e não-onerosa.

CAPÍTULO III – DA SELEÇÃO
Artigo 9º - O resultado da seleção das pessoas e equipes será divulgado no
prazo máximo de 2 (dois) dias após o fechamento das inscrições, no site do
projeto, sendo que este prazo poderá ser prorrogado por decisão e necessidade
da SAMARCO.

Artigo 10º - Serão selecionadas/formadas equipes de até 5 pessoas que serão
responsáveis por realizar os estudos de viabilidade dos projetos. A seleção das
equipes participantes será realizada considerando as respostas no formulário de
inscrição e em busca da complementaridade de competências necessárias para
o desenvolvimento do projeto.
Parágrafo Único - Os participantes selecionados terão suporte de inteligência
de negócios (mentorias, treinamentos e capacitações) e infraestrutura (sala de
coworking, meses, cadeiras, pontos de energia, internet, material de escritório),
porém não serão disponibilizados laptops, sendo assim os selecionados para
participar do projeto deverão providenciar os seus respectivos computadores.

CAPÍTULO IV – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

Artigo 11º - São obrigações das equipes dos projetos:

(i) Cumprir todas as disposições presentes neste Regulamento.

(ii) Participar das ações previstas em cada fase do Desafio minerALL, bem
como fornecer todas as informações e documentos necessários.
(iii)Participar, obrigatoriamente, dos eventos e iniciativas organizadas pelo
Desafio minerALL com no mínimo 02 (dois) representantes do projeto.

CAPÍTULO V – COMPLIANCE
Artigo 12º - A equipe ao se inscrever neste projeto, declara, observar
plenamente a Lei nº. 12.846/2013 (“Lei Brasileira de Anticorrupção”) e declara
que tem conhecimento de todos os termos e definições dispostos na Lei
Brasileira Anticorrupção, as quais definem como ato lesivo prometer, oferecer ou
dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a terceira
pessoa a ele relacionada, dentre outros. Em caso de infração da referida Lei,
será responsável por quaisquer perdas, danos ou responsabilidades causadas,
além das penalidades previstas em lei.
Parágrafo único - Os participantes se comprometem ainda a cumprir, no que
seja aplicável, as condições e regras previstas no (i) Código de Conduta e nas
Políticas (ii) de Prevenção à Corrupção e Fraudes e (iii) para Oferta e
Recebimento de Brindes, Presentes e Hospitalidades da SAMARCO,
disponíveis no site da empresa. Ao aceitar este instrumento, os participantes
confirmam a ciência do código e das políticas referidas, os quais estão descritos
no site www.samarco.com/politicas/ .

CAPÍTULO VI – DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

Artigo 13º - O participante deverá manter o mais absoluto sigilo com relação a
qualquer informação recebida proveniente da participação no projeto. O banco
de dados gerado em função das inscrições será de inteira propriedade da
SAMARCO, que poderá utilizá-lo sem qualquer ônus, para fins lícitos, da forma
que melhor lhe prouver de acordo com a legislação aplicável.

Artigo 14º - Os participantes, ao concordarem com o Regulamento, autorizam a
SAMARCO e a NEO VENTURES a utilizar, editar, publicar, reproduzir e divulgar,
por meio de jornais, revistas, televisão, cinema, rádio e internet e CD-ROM, ou
em qualquer outro meio de comunicação, sem ônus e sem autorização prévia ou
adicional, os seus nomes, vozes, imagens, projetos, ou empresas, tanto no
âmbito nacional quanto internacional, durante período indeterminado.

Artigo 15º - Considerando as tecnologias de propriedade da SAMARCO e os
inúmeros projetos desenvolvidos e em desenvolvimento, inclusive sobre o tema
do Rejeitos, fica desde já estabelecido que a SAMARCO poderá implementar a
qualquer momento, eventuais projetos que possam conter ideias e conceitos
idênticos ou semelhantes àqueles desenvolvidos no projeto, sem que isso
signifique dizer que seja devida ao participante qualquer remuneração ou
compensação neste sentido.
Artigo 16º - Os participantes se responsabilizam pela originalidade de todo
conteúdo por eles produzido no âmbito do presente regulamento, respondendo
integral e exclusivamente por eventuais danos ou ônus a terceiros, excluindo e
indenizando a SAMARCO e a NEO VENTURES, em caso de demanda judicial
ou extrajudicial intentada por terceiros, sob alegação de violação de direitos de
propriedade intelectual, imagem, voz e nome.
Parágrafo único - Suspeitas de conduta antiética, do não cumprimento das
normas internas dos espaços em que ocorrerá este projeto, além do desrespeito
ao presente regulamento, serão analisadas e julgadas pela comissão
organizadora, podendo ainda resultar na desclassificação do respectivo
participante.
Artigo 17° - Todos os direitos de propriedade intelectual, tais como patentes,
desenhos industriais, marcas, direitos autorais, softwares, direitos sobre
informações confidenciais, que sejam originários, decorrentes ou resultantes da
participação no Desafio MinerALL serão de propriedade e titularidade exclusiva
da SAMARCO. Esta cessão não gera quaisquer direitos a remunerações ou
benefícios adicionais. Esta cessão é feita a título universal e definitivo, sem
qualquer restrição quanto à forma, tempo, lugar, (incluindo o Brasil e exterior),
ou modalidade, desde já ficando autorizadas quaisquer alterações que venham
a ser feitas em futuras atualizações, modificações ou derivações tecnológicas.

CAPÍTULO VII – DO TÉRMINO DO PROJETO
Artigo 18º - A relação do Desafio minerALL com os projetos será considerada
terminada mediante prévia notificação, nas seguintes hipóteses:
(i) eliminação nas bancas avaliadoras de seleção;
(ii) término do prazo de duração do projeto;
(iii)se houver infração a qualquer cláusula do presente Regulamento;
(iv)se forem alteradas pelas organizadoras, significativamente, as
características principais do Desafio minerALL e a equipe não estiver
de acordo com essas mudanças;

(v) por iniciativa da equipe do projeto devidamente justificada;
(vi)por iniciativa da SAMARCO devidamente justificada.

CAPÍTULO VIII – DA SELEÇÂO DAS EQUIPES FINALISTAS E DOS
BENEFÍCIOS PARA AS EQUIPES PARTICIPANTES E AS FINALISTAS
Artigo 19º - A avaliação para escolha dos finalistas constará de duas etapas:
(i)
durante os três meses de desenvolvimento dos estudos
(ii)
nas bancas avaliadoras ao final de cada fase

Artigo 20° - As bancas avaliadoras do projeto são compostas de julgadores
isentos, independentes e de reputação ilibada, cujas decisões serão soberanas
e irrecorríveis.

Artigo 21° - Na primeira etapa de avaliação serão avaliados critérios como
assiduidade, pontualidade, realização das entregas esperadas em cada fase. Na
segunda etapa, os critérios avaliados serão a Inovação e impacto social;
Viabilidade de implementação e/ou integração da solução; Clareza e
objetividade na apresentação das ideias.

Artigo 22° - As melhores ideias serão classificadas como finalistas e o número
de ideias finalistas será decidido exclusivamente pelos organizadores, até o
limite máximo de 5 (cinco).

Artigo 23° - As equipes finalistas participarão da banca final do Demoday.

Artigo 24º - Os seguintes benefícios serão disponibilizados durante o projeto:

(i) Metodologia de desenvolvimento: treinamentos, visitas técnicas,
profissionalização da gestão e crescimento;
(ii) Coaching e mentoria com profissionais reconhecidos;
(iii)Certificado para aproveitamento de Créditos Acadêmicos pelos
participantes.

Artigo 25º - As equipes que desenvolverem as melhores ideias (denominadas
finalistas) receberão os seguintes benefícios:
(i) Trabalho em conjunto com a aceleradora NEO VENTURES e INCT
MIDAS;
(ii) Possibilidade de investimento para desenvolvimento dos projetos e das
startups em conjunto com a SAMARCO;
(iii)Ao fim do projeto, e a seu exclusivo critério, a SAMARCO, se entender
viável para seu negócio, poderá investir no desenvolvimento das
soluções, bem como estabelecer parcerias para busca de funding,
compra ou distribuição dos produtos e serviços.
Artigo 26° - A equipe vencedora receberá o seguinte benefício:
(i) Estágio de férias ou curricular na Samarco Mineração, seguindo
parâmetros estabelecidos na legislação de estágio e regras da empresa.
Poderá ser realizado nos sites de Mariana ou BH a depender da
disponibilidade da empresa, e de acordo com a formação do estudante e
sua disponibilidade.

Artigo 27º - Será disponibilizado um espaço físico em Belo Horizonte e um em
Ouro Preto (denominados pólos) para a realização das atividades, o qual deverá
se destinar, exclusivamente, à realização das atividades previstas neste
regulamento.
Parágrafo Primeiro - O espaço físico disponibilizado deverá ser utilizado pelas
equipes dos projetos selecionados, não sendo permitido a transferência do
direito de utilização.
Parágrafo Segundo - Os representantes são responsáveis por manter em bom
estado o espaço disponibilizado, os equipamentos e mobiliário de todas as áreas
comuns.

CAPÍTULO IX – DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 28º - Fica claro e estabelecido desde já, que a participação e/ou seleção
no Desafio minerALLL não constitui qualquer espécie de acordo operacional,
joint venture ou associação entre a SAMARCO e o projeto participante
(selecionado ou não). A SAMARCO e os demais envolvidos no projeto são
entidades independentes entre si, e nenhuma disposição deste Regulamento ou
do projeto deverá ser interpretada no sentido de criar, qualquer vínculo

societário, trabalhista ou tributário entre as Partes e que inexiste ou inexistirá
solidariedade ou subsidiariedade, de qualquer natureza, entre as Partes.
Artigo 29º - Fica claro e estabelecido desde já, que a participação no projeto não

gera qualquer espécie de vínculo empregatício.

Artigo 30º - Fica claro e estabelecido desde já, que a SAMARCO poderá alterar
a qualquer momento este Regulamento caso seja necessário para o bom e
regular andamento do projeto aqui estabelecido, especialmente no caso de
fatores externos ao projeto.
Artigo 31º - Fica claro e estabelecido desde já, que caso haja qualquer dúvida
com relação a este Regulamento, que a SAMARCO se coloca à disposição para
respondê-las.

***

