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Inova Unicamp
A Inova Unicamp é o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da 
Unicamp e atua em 4 eixos: Propriedade Intelectual, Parcerias em 
Projetos Cooperativos, Empreendedorismo & gestão do Parque 
Científico e Tecnológico, Relações Institucionais & Comunicação.

Em seus objetivos centrais previsto em sua missão, ela também 
fomenta a cultura do empreendedorismo e da inovação na 
Universidade por meio de seus programas e eventos.

“Identificar oportunidades e promover atividades de estímulo à inovação e ao 
empreendedorismo, ampliando o impacto do ensino, da pesquisa e da extensão 
em favor do desenvolvimento socioeconômico sustentado.”

Missão        



inova.unicamp.br/desafio



O Desafio Unicamp é uma competição gratuita 
de modelagem de negócios baseados nas 

tecnologias da Unicamp. 

Seu objetivo é fomentar a criação de startups a 
partir de patentes e softwares protegidos pela 

Universidade. 

De forma online, os participantes recebem 
treinamento sobre Lean Canvas e Pitch, além de 
mentoria empresarial e acadêmica. 

. 

Público-alvo: maiores de 18 anos que façam 
parte da comunidade acadêmica, além de 

demais interessados em empreender junto à 
Unicamp. 

DESAFIO 
UNICAMP

https://www.inova.unicamp.br/desafio/
https://www.inova.unicamp.br/desafio/


Em 2020, o Desafio teve:

• 41 equipes
• 155 participantes
• 190 pessoas participando ao vivo 

do Workshop Desafio Unicamp
• 300 espectadores ao vivo na 

Final do Desafio 2020.

Em números

https://youtu.be/ZmfexOIZ2Q4
https://youtu.be/l3x_-lusqpA


O Desafio Unicamp foi reconhecido como a 
“melhor prática inovadora no país” pelo Ranking 

de Universidades Empreendedoras de 2019.

Em 2015, o Desafio também recebeu o prêmio 
pela Endeavor como o programa de 

empreendedorismo “mais emblemático” da região 
Sudeste.

Já em 2014, venceu o 17º Prêmio Nacional de 
Empreendedorismo Inovador na categoria de 

“Prêmio de Promoção da Cultura do 
Empreendedorismo Inovador” e foi finalista no 

“Prêmio Endeavor para Educação 
Empreendedora”

Palestrantes internacionais da Universidade de 
Cambridge, Georgia Tech, Universidade da Flórida, 
Universidade do Texas e Universidade da Calábria.

RECONHECIMENTO



Cronograma de atividades 2021 Datas
Início das inscrições 8 de março

Fim das inscrições 01 de abril 

Webinar Dúvidas ou Canvas? 06 de abril

Workshop Desafio Unicamp 18 de abril

Entrega da 1ª versão do Canvas 10 de maio

Divulgação dos selecionados 2ª fase 20 de maio

Mentoria Internacional 24 e 25 de maio

Entrega da 2ª versão do Canvas 7 de junho

Treinamento de Pitch geral 10 de junho

Divulgação dos finalistas 17 de junho

Treinamento de pitch individual 22 de junho

Final do Desafio Unicamp 26 de junho



Cota prata – R$ 6 mil
• Logo da empresa nos materiais de 

divulgação: site do evento, e-mail 
marketing, tela de projeção dos eventos 
online, peça de redes sociais de 
inscrições abertas. – Dimensão: 60%

Cota ouro – R$ 8 mil

Cota bronze – R$ 3 mil

• Logo da empresa nos materiais de 
divulgação: site do evento, e-mail 
marketing, tela de projeção dos 
webinares, peça de redes sociais de 
inscrições abertas. (Destaque 100%)

• Participação no júri de premiação 
• Exibição de vídeo institucional da 

empresa em evento
• Participação em evento ao vivo, com 

direito à fala • Logo da empresa nos materiais de 
divulgação (site do evento e e-mail 
marketing) – Dimensão: 40%

PATROCÍNIO



inova.unicamp.br/inovajovem



O Programa

•

•

•



Cronograma

Treinamentos de Pitch + Final da Competição

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

Inscrições

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

•
•

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



inova.unicamp.br/premioinventores



Prêmio Inventores é uma cerimônia para reconhecer 
os inventores da Unicamp – professores, 
pesquisadores, alunos e ex-alunos – engajados na 
relação universidade-empresa com foco em inovação. 
Em 2020, foram premiados mais de 200 professionais.

    Formato
Realização de 2 webinars:
▪ Cultura da Relação Universidade-Empresa
▪ Cultura da Propriedade Intelectual
Duração: 2h

Em 2020:
Os dois webinars juntos somaram a audiência de 538 
espectadores ao vivo. 

Confira as gravações dos eventos aqui. 

Agendado

17 de junho de 2021 

    Evento

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTtDmIvbQ4Rl2HdYXZtuf9mOFSLAvEObu


Online:
- Revista em formato de e-book
- Matérias repercutidas nos sites da 
Inova e Portal Unicamp

Esse conteúdo é divulgado a:
▪ Professores e pesquisadores da 

Unicamp;
▪ Empresas parceiras;
▪ Empresas-filhas da Unicamp;
▪ Policy-makers do setor de 

Ciência, Tecnologia & Inovação. 

   Publicação

Em 2020:
▪ A revista teve 224 downloads
▪ 15 matérias foram publicadas e 

receberam 5.757 visualizações 
no site da Inova



▪ ½ da página de anúncio de revista
▪ Participação de 2 minutos de fala durante 

Webinar 
▪ Itens da Cota Bronze

Cota Prata R$ 6 mil

Cota Ouro R$ 8 mil

▪ 1 página de anúncio na revista ou produção de 
conteúdo: matéria jornalística de cerca de 3 
mil caracteres oferecida pela empresa

▪ Participação de 5 minutos de fala durante 
Webinar ou exibição de vídeo institucional

▪ Outros itens da Cota Bronze

Cota Bronze R$ 3 mil

▪ Logo no convite digital e nas peças de 
divulgação do evento

▪ Menção ao patrocinador na abertura e 
fechamento do evento

▪ Menção ao patrocinador em todos os textos 
de divulgação do evento

Patrocínio



UNICAMP VENTURES

http://unicampventures.org.br/


empreendedores ligados à Unicamp

integrar a comunidade

empresas-filhas da Unicamp



UM NETWORK DE + 700 EXECUTIVOS

Dados do Mapeamento Anual 2020 realizado pela Inova Unicamp



Webinars Gratuitos
Com uma média de  ~ 250 
pesquisadores, docentes, 
alunos e empreendedores do 
ecossistema de inovação da 
Unicamp inscritos por 
webinar.

Conteúdos extras
A patrocinadora pode 
participar do podcast 
Unicamp Ventures e enviar  
conteúdos para o site 
Unicamp Ventures.

Encontro Anual 
O webinar de 2020 contou 
com 667 pessoas inscritos. 
O evento conta com  
keynotes, novos números 
das empresas-filhas, e 
pitches dos vencedores do 
Prêmio Empreendedor.

Presença Digital
Inova e Unicamp Ventures 
têm mais de 16.000 
seguidores no LinkedIn e 
8.500 seguidores no 
Facebook, além de mailing 
com mais de 10.000 contatos.

Conexões de Negócios
Comunidade Google e 
WhatsApp com + 60 executivos 
de empresas-filhas da Unicamp 
com o objetivo de compartilhar 
oportunidades de negócios.



WEBINARS TEMÁTICOS 2020

21%31,1%47,9%

ENCONTRO ANUAL 2020

28% 43% 29%



WEBINARS UV 2021

FEVEREIRO ABRIL JUNHO AGOSTO

Eficiência
em Gestão

Inteligência e 
Privacidade de 
Dados

Captação de 
investimentos

Marketing
e Vendas

OUTUBRO DEZEMBRO

ENCONTRO 
ANUAL

Gestão de 
Pessoas



1 Webinar
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1 Webinar
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*Exceto Encontro Anual

Investimento:

R$ 3 mil

Investimento:

R$ 5 mil

*Exceto Encontro Anual



Global
●

●

●

●

●

●

Investimento:

R$ 10 mil

Investimento:

R$ 15 mil
Global
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●

●

●

●

●

*Produção do patrocinador*Produção do patrocinador



PORTFÓLIO DE 
EVENTOS 2021

Interessado(a) em patrocinar o evento?
Entre em contato com o

Departamento de Comunicação
da Agência de Inovação Inova Unicamp.

comunicacaoinova@inova.unicamp.br 

Contato


