RETIFICAÇÃO Nº 01 DO REGULAMENTO DESAFIO UNICAMP 2022

A Agência de Inovação Inova Unicamp tendo em vista o REGULAMENTO DESAFIO UNICAMP 2022
publicado no site do Desafio Unicamp, torna pública:
I- A retificação do item abaixo:
3. Sobre as inscrições
Onde se lê:
3.4. As inscrições para participação no Workshop Desafio Unicamp devem ser feitas no site do Desafio
(www.inova.unicamp.br/desafio). É obrigatória a participação de pelo menos 02 (dois) integrantes da
equipe no Workshop. Equipes que não enviarem participantes serão desclassificadas.
Leia-se:
3.4.
As inscrições para participação no Workshop Desafio Unicamp devem ser feitas no site do Desafio
(www.inova.unicamp.br/desafio).
5. Estruturação da competição
Onde se lê:
5.1.
A competição contará com um webinar sobre Propriedade Intelectual e Licenciamento, realizado
pela equipe da Inova, em que serão explicadas questões de sigilo, licenciamento de tecnologia e eventual
uso e exploração de tecnologia. É obrigatória a participação de pelo menos 1 (um) membro da equipe no
webinar, que ficará disponível posteriormente para que os demais membros das equipes possam assistir e
tirar eventuais dúvidas.
Leia-se:
5.1.
A competição contará com um webinar sobre Propriedade Intelectual e Licenciamento, realizado
pela equipe da Inova, em que serão explicadas questões de sigilo, licenciamento de tecnologia e eventual
uso e exploração de tecnologia. O webinar ficará disponível posteriormente para que os membros das
equipes possam assistir e tirar eventuais dúvidas.
Onde se lê:
5.2. A competição contará com um treinamento obrigatório na metodologia de modelagem de negócios
(Workshop Desafio Unicamp), que será realizado em data pré-estabelecida ao ato da inscrição, sempre no
primeiro semestre do ano. É obrigatória a participação de pelo menos 02 (dois) integrantes da equipe no
Workshop, sob pena de desclassificação da equipe.
Leia-se:
5.2. A competição contará com um treinamento na metodologia de modelagem de negócios (Workshop
Desafio Unicamp), que será realizado em data pré-estabelecida ao ato da inscrição, sempre no primeiro
semestre do ano.

6. Elaboração do modelo de negócios
Onde se lê:
6.4. As equipes podem trocar de tecnologia até 3 dias do Workshop, desde que a nova patente escolhida
obedeça ao disposto no subitem 6.2.
Leia-se:
6.4. As equipes podem trocar de tecnologia até o dia 14 de abril, desde que a nova patente escolhida
obedeça ao disposto no subitem 6.2.
II- Os demais itens do REGULAMENTO DESAFIO UNICAMP 2022 permanecem inalterados.
Campinas, 04 de abril de 2022.
Organização do Desafio Unicamp 2022

