
Homenagem aos inventores da Unicamp 

engajados na relação universidade-empresa 

com foco em inovação.



FORMATO E AGENDA

Em 2023, serão dois eventos para públicos diferentes:

09 DE AGOSTO: Quarta-feira às 10h
• Um webinar sobre a relação Universidade-Empresa voltado à 

inovação e aberto ao público geral com duração de 2h. 

• Em 2022: tivemos mais de 400 inscrições no webinar.

10 DE AGOSTO: Quinta-feira às 15h30
• Uma cerimônia presencial, em local a ser definido, estilo coquetel e 

restrita apenas à inventores premiados na edição (docentes, 

pesquisadores, alunos e ex-alunos), autoridades da Unicamp e 

patrocinadores.

• Em 2022: tivemos mais de 150 pessoas presentes, sendo 80 pessoas 

premiadas.



Distribuição virtual:

• Reportagens sobre os licenciamentos de tecnologias da 

Unicamp para o setor empresarial;

• Matérias publicadas nos sites da Inova Unicamp e no 

Portal da Unicamp;

• Revista diagramada em formato de e-book.

• Em 2022: tivemos mais de 800 visitas à Revista.

Esse conteúdo é divulgado a:
▪ Professores e pesquisadores da Unicamp;

▪ Empresas parceiras;

▪ Empresas-filhas da Unicamp;

▪ Policy-makers do setor de Ciência, Tecnologia & Inovação. 

REVISTA PRÊMIO INVENTORES



• Itens da Cota Bronze

• ½ da página de anúncio de revista ebook ou texto

jornalístico de 1500 caracteres oferecida pela empresa

• Participação de 2 minutos de fala/vídeo durante

webinar ou cerimônia presencial.

▪ Itens da Cota Bronze

▪ 1 página de anúncio na revista ou produção de 

conteúdo: matéria jornalística ou artigo de 3 mil 

caracteres oferecida pela empresa

▪ Participação de 5 minutos de fala durante a 

cerimônia presencial.

▪ Conteúdo de 15 minutos no webinar, relacionado 

à Inovação e relação Universidade-empresa.

▪ Logo no convite digital da cerimônia presencial e 

nas peças de divulgação do webinar

▪ Menção ao patrocinador na abertura e 

fechamento do evento presencial e do webinar

▪ Menção ao patrocinador em todos os textos de 

divulgação do evento e do webinar.

COTA OURO: R$ 15 MIL

COTA BRONZE: R$ 5 MIL

COTA PRATA: R$ 10 MIL

PATROCÍNIO



Conecte-se com a 

comunidade Unicamp!

Entre em contato com o

Departamento de Comunicação

da Agência de Inovação da Unicamp para 

negociar valores e patrocinar os 

programas de inovação e 

empreendedorismo.

comunicacaoinova@inova.unicamp.br


