
VII FEIRA DA INOVAÇÃO 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS SELECIONADAS 

 
1. As propostas de soluções inovadoras selecionadas serão direcionadas para a(s) 

sessão(ões) de Pitch(es), que ocorrerá(ão) em horário(s) pré-estabelecido(s) e será(ão) 
divulgado(s) pela Comissão Organizadora. O(s) horário(s) da(s) sessão(ões) será(ão) 
estabelecido(s) e poderá(ão) ser alocado(s) no(s) período(s) noturno, vespertino e/ou 
matutino. 

 
2. Na(s) sessão(ões) de pitch(es), as propostas de soluções inovadoras selecionadas 

serão apresentadas. Cada pitch terá 3 (três) minutos para apresentação e mais 5 
(cinco) minutos para responder a dúvidas, ouvir sugestões e críticas construtivas. 

 
3. A apresentação das propostas de soluções inovadoras ocorrerá pela internet, em sala 

virtual e plataforma digital específicas a serem informadas pela Comissão 
Organizadora, possibilitando a participação de forma totalmente online. 

 
4. Com o intuito de apoiar eventuais equipes interessadas em qualificar suas propostas, 

poderão ser oferecidas, na plataforma designada ou em ferramentas análogas, 
atividades de auxílio e contextualização abertas a todos os interessados tais como 
mentorias, oficinas on-line, dentre outras.  

 
5. A VII Feira da Inovação poderá oferecer Estrutura Física e Tecnológica, no campus da 

UNESC, para as atividades e apresentações dos proponentes de soluções inovadoras, 
mediante manifestação pelos interessados, respeitando-se os decretos e portarias 
vigentes que tratam da pandemia do Novo Coronavírus em âmbito federal, estadual e 
municipal, em acordo à classificação de risco dos espaços e atividades devendo-se 
cumprir o protocolo de biossegurança da Unesc.  

 
6. Caso a proposta requeira infraestrutura especial, os proponentes devem informar à 

comissão organizadora que analisará e emitirá parecer específico acerca da 
disponibilidade da solicitação.  

 
7. Cada inscrito aprovado deverá estar 30 (trinta) minutos antes do início da sessão de 

apresentação, na sala virtual e plataforma digital, conforme programação da VII Feira 
de Inovação a ser publicada pela Comissão Organizadora no website 
http://www.unesc.net/feiradainovacao. 

 
8. Todas as propostas de soluções inovadoras apresentadas na VII Feira da Inovação 

receberão 1 (um) certificado de participação.  
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