
VII FEIRA DA INOVAÇÃO 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA A SUBMISSÃO DE PROPOSTA 
 

Ao realizar a sua inscrição e submeter a proposta de solução inovadora: 

1. grave e disponibilize o link, no YouTube ou Vimeo, de um pitch explicando a 

proposta de solução inovadora com duração máxima de 3 minutos; 

2. aceite o Termo de Compromisso disponível no formulário de submissão; 

3. somente serão aceitas submissões eletrônicas enviadas por meio do sistema 

gerenciador de submissões da VII Feira da Inovação. 

 

ORIENTAÇÕES PARA PRODUÇÃO DO PITCH A SER SUBMETIDO 
 
O vídeo com o pitch da proposta de solução inovadora deverá ter no máximo 3 (três) 
minutos de duração e poderá ser publicado nas plataformas de carregamento e 
compartilhamento de vídeos Youtube ou Vimeo.  
 
O link do vídeo deverá ser informado no  formulário de inscrição online disponível no website 
http://www.unesc.net/feiradainovacao em um campo específico e estar ativo durante todo o 
processo. Caso o vídeo não possa ser acessado, a comissão julgadora não se 
responsabilizará por  problemas de publicação e/ou acesso do vídeo na plataforma 
escolhida, ocasionando a desclassificação do proponente e de sua proposta de solução 
inovadora. 
 
Recomenda-se para uma melhor apresentação e, consequentemente, uma melhor 
avaliação da proposta, alguns pontos que poderiam ser abordados. Fica a critério do 
proponente seguir ou não os pontos que serão citados e a utilização de recursos de edição 
de vídeo, desde que o pitch seja feito de forma objetiva e fluida e que não exceda 3 (três) 
minutos. Qualquer conteúdo apresentado além desse tempo não será considerado para 
efeitos de avaliação. 
 
Caso necessite proteger a confidencialidade da proposta de solução inovadora, 
recomenda-se deixar o vídeo em modo não listado, liberando o acesso apenas para quem 
tiver o link. Para informações sobre o tipo de envio, acesse aqui.  
 
Abaixo, seguem os pontos que poderão ser apresentados no vídeo: 
 

• Nome da proposta de solução inovadora; 

• Oportunidade de negócio; 

• Tipo do produto ou serviço; 

• Inovação que pretende ser atendida; 

• Clientes potenciais da inovação desenvolvida; 

• Diferencial competitivo; 

• Equipe; 

• Justificativa para participar da VII Feira da Inovação. 

http://www.unesc.net/feiradainovacao
https://support.google.com/youtube/answer/157177?hl=pt-BR

