
Regulamento da Software Experience 2016 (SWXP2016) 
 
 

1. Sobre a SWXP 2016 
 
A Software Experience (SWXP2016) é uma feira de software com o objetivo de divulgar a 
produção de software da Unicamp.  
 
Público-alvo: (1) criadores e desenvolvedores dos programas de computador registrados em 
nome da Unicamp, (2) investidores da área de Tecnologia da Informação (TI) e (3) empresas 
do setor.  
 
Principais atividades da feira: (1) palestras, (2) exposição, através de estandes, dos programas 
de computador inscritos na SWXP 2016, da Inova, de patrocinadores e de parceiros; e (3) 
competição de pitch. 
 

2. Definições 

Para os fins do presente Regulamento, os termos abaixo descritos terão os seguintes 

significados: 

 

2.1 Business Model Canvas: é uma ferramenta com o objetivo de auxiliar na elaboração do 

modelo de negócios. Na competição, o canvas é desenvolvido para um software da Unicamp, 

nos padrões ensinados nas etapas de capacitação da SWXP 2016, organizadas pela Inova 

Unicamp.  

 

2.2 Organização da SWXP: grupo formado por profissionais da Agência de Inovação Inova 

Unicamp, responsável pela gestão intelectual, financeira e de infraestrutura da competição. 

 

2.3 Comitê de Avaliação da SWXP: grupo formado por profissionais da Agência de Inovação 

Inova Unicamp e convidados, responsável pela avaliação dos canvas. 

 

2.4 Banca Final: grupo formado por patrocinadores, investidores e especialistas convidados 

para realizar a avaliação e classificação final das 06 (seis) equipes selecionadas para a 

Competição de Pitch. 

 

2.5 Feira da SWXP: feira de software com o objetivo de divulgar a produção de software da 

Unicamp. O evento reúne palestras, exposição de estandes dos programas de computador 

inscritos na SWXP 2016, da Inova, de patrocinadores e de parceiros; e a competição de pitch. 

 

2.6 Competição de pitch: apresentação do Pitch do modelo de negócio das 06 (seis) equipes 

finalistas diante da Banca Final, seguida da premiação dos vencedores. Acontece na Unicamp 

para as 06 (seis) equipes finalistas e convidados. 

 



2.7 Etapa de capacitação da SWXP 2016: cursos e palestras promovidas pela Organização da 

SWXP2016 com o objetivo de preparar os participantes para fazer o pitch na Competicão de 

Pitch da SWXP2016. 
 

3. Sobre os participantes  
 

3.1 Poderão participar da Competição de Pitch da SWXP2016 alunos, docentes e 
pesquisadores responsáveis por programas de computador registrados para a Unicamp. 
3.2 Não poderá participar desta competição nenhuma pessoa pertencente ao quadro de 
colaboradores da Agência de Inovação Inova Unicamp, nem seus familiares de primeiro grau. 
 

4. Sobre as inscrições 
 

4.1 As inscrições para participação na Competição de Pitch da SWXP2016 devem ser feitas no 
site da SWXP2016 (www.inova.unicamp.br/softwareexperience). Não será aceita outra forma 
de inscrição.  
4.1.1 São aceitas inscrições de equipes, que deverão ter entre 01 (um) e 05 (cinco) integrantes. 
4.1.2 Não será cobrada taxa de inscrição. 
 
4.2 Os participantes ficam cientes de que os endereços de e-mail de pessoas inscritas na 
competição ou em qualquer etapa de treinamento promovida neste escopo poderão ser 
fornecidos aos patrocinadores. 
 

5. Etapas de capacitação da SWXP2016 

5.1 Todos os inscritos na competição da SWXP 2016 poderão participar das etapas de 
capacitação da SWXP 2016. 

5.2 A SWXP 2016 contará com a oferta opcional de treinamento na metodologia de Business 
Model Canvas. Esta oferta se realizará em duas oportunidades: (1) no dia 16 de Abril de 2016, 
no contexto do Workshop BMC do Desafio Unicamp, ou (2) no dia 06 de maio de 2016, em 
treinamento fechado para participantes da SWXP. 

5.2 Haverá também um treinamento em pitch online a ser realizado no dia 13 de maio de 
2016. A Organização da SWXP2016 orienta fortemente a participação no treinamento online 
para que os competidores conheçam a metodologia de apresentação da Competição durante 
a Feira SWXP2016. 

 

6. Sobre a Exposição dos Software na Feira SWXP2016 

 

Todos os inscritos na SWXP 2016 serão convidados a expor seu software na Feira SWXP 2016. 

 

7. Sobre as entregas e avaliação dos trabalhos 

http://www.inova.unicamp.br/softwareexperience/


7.1 As equipes deverão fazer a entrega do canvas até o dia 23 de maio de 2016. Equipes que 
não fizerem a entrega no prazo serão automaticamente desclassificadas da Competição de 
Pitch da Feira SWXP2016.  

7.1.1 A avaliação dos trabalhos da SWXP é realizada pelo Comitê de Avaliação da 
SWXP2016, considerando os seguintes critérios: (1) viabilidade comercial e 
fundamentação do modelo de negócios; (2) clareza na exposição da proposta de valor 
(3) aplicação da tecnologia; (4) descrição do nicho de mercado, (6) identificação dos 
competidores chave e de como competir de maneira efetiva; (6) argumentação do 
potencial do modelo de negócios. Os trabalhos receberão notas de 0 (zero) a 100 
(cem). 

7.1.2 As equipes dos 6 (seis) trabalhos melhor classificados serão convidadas a 
participar da Competição de pitch 

7.2 A Competição de Pitch é uma das atividades da SWXP 2016, quando até seis responsáveis por 
programas de computador registrados pela Unicamp apresentarão ao público e a uma banca 
avaliadora seus programas.  
7.2.1 As apresentações dos pitches acontecerão no palco da Feira SWXP2016 no dia 9 de 

junho de 2016. 
7.2.2 A competição é baseada na apresentação do pitch, podendo ser apresentados 

protótipos. 
7.2.3 Os pitches terão duração de 5 minutos e não será permitida extensão do tempo de 

apresentação.  
7.2.4 A Banca Avaliadora será composta por patrocinadores, investidores e apoiadores, que 

darão notas para os pitches de cada participante. 
 
7.2.5 A avaliação dos pitches seguirá os critérios descritos na tabela 1 do Anexo 1.  
 
7.2.6 As avaliações serão coletadas pela organização e tabuladas durante o evento.  
 
7.2.7 O vencedor será anunciado ao final da Feira SWXP2016. 

 
 

8. Sobre a Premiação 

8.1 A equipe vencedora será premiada com: R$ 1 mil para o apresentador do pitch1; um 
troféu; certificado de participação como finalista para cada integrante. 

9. Colaboração com a Mídia e Direito de Imagem 

Os participantes da SWXP2016 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. 

                                                 
1 Valor bruto.  



 

10. Cronograma 
 

ATIVIDADE DATA 

Inscrições 14/03 a 29/04 

Workshop de Business Model Canvas (no escopo do Desafio 
Unicamp)  

16/04 

Treinamento em Canvas (fechado para participantes do SWXP2016) 06/05 

Treinamento de Pitch online  13/05 

Entrega do Canvas 23/05 

Divulgação do resultado: 6 equipes a fazerem o pitch 31/05 

Feira SWXP2016: exposição e competição de pitch 09/06 

 
  



ANEXO 1 
 

Tabela 1: Critérios de avaliação dos pitches. 

 
 

 

Estabeleceu uma conexão imediata com o ouvinte?

Apresentou-se de maneira clara?

Informou o nome da empresa?

Apresentou o problema a ser resolvido?

Comunicou de maneira clara e criativa a proposta 

de solução?

Utilizou argumentos persuasivos para mostrar 

porque aquela é uma grande ideia?

Apresentou de maneira clara o diferencial?

Declarou de forma clara o nicho de mercado e a 

proposta de receita?

Descreveu de forma clara os competidores chave e 

como a empresa irá competir?

Apresentou a equipe?

4 - Follow up               

(Nota possível: 0 - 5)

Comunicou de maneira clara as informações de 

contato e detalhes para o follow up?

Espontaneidade e Naturalidade
Engajamento

Entusiasmo

Preparação e confiança

Postura apropriada

Aparência 

Efetividade no uso de gestos e expressão facial

Contato visual efetivo e consistente

Boa enunciação

Boa articulação 

Clareza no discurso

Variação do discurso e do tom

Volume apropriado

Velocidade da fala apropriada
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Critérios para avaliação - Desafio Unicamp 

1 - Saudação/Identidade 

(Nota possível: 0 - 10)

2 - Objetivo principal 

(Nota possível: 0 - 20)

3 - Objetivos secundários 

(Nota possível: 0 - 20)

5 - Confiança/Energia 

(Nota possível: 0 - 15)

6 - Linguagem corporal 

(Nota possível: 0 - 15)

7 - Voz/ Discurso        

(Nota possível: 0 - 15)


