


O Programa

Pitch da equipe finalista Farmaon em 2020

Equipe Inova Unicamp, banca avaliadora e 
Equipe Medusa – vencedora 2020



Crescimento
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Equipes vencedoras

2020 – Medusa: Equipe do Colégio 
Poliedro Campinas desenvolveu a ideia de 
um App para educação e prevenção à 
violência sexual contra mulher

2019 – Fibrofly: Equipe do Colégio Técnico 
do IFSP de Bragança Paulista desenvolveu 
um App que promove bem-estar de 
pessoas com fibromialgia. 



Equipes vencedoras

2018 – Closip: Equipe do Colégio Integral 
Campinas desenvolveu a ideia de um App de 
geolocalização  capaz de demonstrar em qual 
loja física encontrar um produto desejado.

2017 – Economicus: Equipe do Colégio CTI da 
Unesp Bauru desenvolveu uma plataforma lúdica 
para estimular crianças a aprenderem conceitos 
básicos do universo financeiro. 



Cronograma

Treinamentos de Pitch + Final da Competição

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

Abertura e término de inscrições

• Workshop de Capacitação (Inovação + Business Model Canvas)
• Mentorias
• Entrega do Canvas

Confira como 
foram nossos 
eventos de 2020: 
• Workshop
• Final

https://youtu.be/bEGM5ugD5a4
https://youtu.be/aRPJH1MF-LY


Patrocínio

 Logo da empresa nos materiais de divulgação (site do evento, 
e-mail marketing, apresentação de PPT dos eventos online, peça 
de redes sociais de inscrições abertas) – Dimensão: 100%
 Participação no júri de premiação;
Participação de representante da empresa no Workshop e/ou 
Final com direito à fala ou exibição de vídeo institucional

 Logo da empresa nos materiais de divulgação (site do 
evento, e-mail marketing, apresentações de PPT dos 
eventos online, peça de redes sociais de inscrições 
abertas) –Dimensão: 60%.
 Participação no júri de premiação;

COTA PRATA: R$ 6 mil

 Logo da empresa nos materiais de divulgação (site 
do evento, e-mail marketing, apresentações de ppt)–
Dimensão: 40%.

COTA BRONZE: R$ 3 mil

COTA OURO: R$ 8 mil




	Número do slide 1
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Número do slide 4
	Número do slide 5
	Número do slide 6
	Número do slide 7
	Número do slide 8

