
Regulamento Competição de Softwares 2015 
 
 

1. Sobre a Software Experience 2015 (SWXP2015) 
 
A Software Experience (SWXP2015) é uma feira de softwares que busca reunir criadores e 
desenvolvedores dos programas de computador registrados em nome da Unicamp com 
investidores da área de Tecnologia da Informação (TI). Além disso, o evento contará com 
palestras na área de TI e apresentação dos modelos de negócios dos pesquisadores e 
docentes. 
 

2. Sobre a Competição de Softwares 
 
2.1 Durante a SWXP2015 ocorrerá também a Competição de Softwares, na qual os 
desenvolvedores dos programas de computador registrados pela Unicamp apresentarão ao 
público e a uma banca avaliadora seus programas. O objetivo da competição é capacitar os 
desenvolvedores em metodologia de modelo de negócios e técnicas de apresentação (pitch) 
e apresentar seus programas de computador ao mercado.  
 
2.2 As apresentações dos pitches acontecerão no palco da SWXP2015. 
 
2.3 A competição é baseada na apresentação do pitch, podendo ser apresentados 
protótipos. 
 
2.4 Os pitches terão duração de 5 minutos e não será permitida extensão do tempo de 
apresentação.  
 
2.5 A Banca Avaliadora será composta por empreendedores, empresários e investidores, 
que darão notas para os pitches de cada participante. 
 
2.6 A avaliação dos pitches seguirá os critérios descritos na tabela 1 do Anexo 1.  
 
2.7 As avaliações serão coletadas pela organização e tabuladas durante o evento.  
 
2.8 O vencedor será anunciado ao final da SWXP2015. 
 
2.9 O vencedor receberá um certificado e um troféu de vencedor da SWXP2015.  
 

3. Colaboração com a Mídia e Direito de Imagem 
 
Os participantes da SWXP2015 concordam em conceder entrevistas e participar de 
reportagens que por ventura sejam solicitadas e autorizam a Organização do evento a veicular 
as imagens oriundas da competição nos diversos tipos de mídia, tais como impressa, 
televisionada, vídeo, virtual, telefônica, dentre outras. 
  



ANEXO 1 
 

Tabela 1: Critérios de avaliação dos pitches. 

 
 

 

Máx. Possível

Estabeleceu uma conexão imediata com o ouvinte?

Apresentou-se de maneira clara?

Informou o nome de empresa e dos demais integrantes?

Informou seu papel ou posição na empresa?

Comunicou de maneira clara e criativa a grande idéia?

Utilizou argumentos persuasivos para mostrar porquê aquela 

é uma grande idéia?

Declarou de forma clara a missão da empresa e o nicho de 

mercado (quadro de referência)?

Descreveu de forma clara os competidores chave e como a 

empresa irá competir de maneira efetiva?

A pergunta Declarou de forma clara o propósito do pedido? 10

Follow up
Comunicou de maneira clara as informações de contato e 

detalhes para o follow up?
5

Espontaneidade

Naturalidade e engajamento

Entusiasmo

Preparação e confiança

Postura apropriada

Aparência 

Efetividade no uso de gestos e expressão facial

Contato visual efetivo e consistente

Boa voz

Volume apropriado

Variação do discurso e do tom

Boa enunciação

Clareza no discurso

Boa articulação 

Velocidade da fala

100Nota final
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Linguagem corporal

Voz/ Discurso
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