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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  





Sobre o Desafio Unicamp

O Desafio Unicamp é uma competição de modelo de 
negócio a partir das tecnologias da Unicamp, 
organizado anualmente pela Agência de Inovação 
Inova Unicamp. 

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

Os participantes recebem treinamentos em modelo de 
negócios, empreendedorismo e incentivo à inovação. 
Nos anos de 2020 e 2021, toda a competição 
aconteceu de forma online. 

Seu público-alvo são maiores de 18 anos que façam 
parte da comunidade acadêmica, além de demais 
interessados em empreender junto à Unicamp.



O Desafio em números

2018:
- 234 participantes 
- 55 equipes 

2019: 
- 406 participantes 
- 105 equipes 

2020:
- 155 participantes 
- 41 equipes 

2021:
- 332 participantes 
- 82 equipes 

Evolução do Programa 2018-2021



O Desafio em números
Em 2021, o Desafio Unicamp 
apresentou: 

Participantes de 13 estados brasileiros; 

Participantes de 3 países diferentes; 

E mais de 55% dos inscritos não eram da Unicamp.

Isso representa uma ampliação ainda maior da 
diversidade dos participantes por estado, cidade e 
universidade. 



O Desafio em números

Público do Desafio Unicamp 2021:

300 pessoas assistindo simultaneamente                            
o Workshop;

242 pessoas online simultaneamente no 
evento da Final da competição. 

http://www.youtube.com/watch?v=6Qxut4_8AZE
http://www.youtube.com/watch?v=6Qxut4_8AZE
http://www.youtube.com/watch?v=KXo4oYVGJFk
http://www.youtube.com/watch?v=KXo4oYVGJFk


Reconhecimento 

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”

A competição convida todo ano um palestrante internacional 
para mentorar as equipes melhores classificadas, e já 
passaram pelo Desafio convidados da Universidade de 
Cambridge, Georgia Tech, Universidade da Flórida, 
Universidade do Texas e Universidade da Calábria.



Agenda Desafio Unicamp 2022 Datas

Abertura das inscrições 07/03

Encerra as inscrições 31/03

Webinar PI, TT e empreendedorismo 01/04 (evento online)

Workshop 02/04 (evento online)

Entrega da 1ª versão do Canva 25/04

Divulgação dos selecionados para 2ª fase 06/05

Semana da Mentoria Internacional 09/05-13/05 (mentoria online)

Entrega da 2ª versão do Canvas 30/05

Divulgação dos finalistas 10/06

Treinamento de pitch finalistas geral 15/06

Treinamento de pitch individual 24/06

Final do Desafio Unicamp 30/06 (Evento híbrido) 



Patrocínio

Cota ouro: R$ 8 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

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 bronze: R$ 3 mil

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





Sobre o Inova Jovem



Inova Jovem em 
números

2989
Total de 
alunos 

inscritos 

780
Total de 
equipes

7
Estados 
+ DF em 

2021



Público inova jovem 
2021

200
Pessoas 

online 

220
Pessoas 

online 

http://www.youtube.com/watch?v=0HmOz4DL1jY
http://www.youtube.com/watch?v=0HmOz4DL1jY
http://www.youtube.com/watch?v=iSDt8A8g4SA
http://www.youtube.com/watch?v=iSDt8A8g4SA


Cronograma 2022

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

01/08: Abertura das inscrições
31/08: Término das inscrições  

03/09: Workshop 
06/09: Treinamento de mentorias 
08/09 até 23/09: Mentorias 
26/09: Entrega do Canvas 

07/10: Divulgação dos finalistas 
13/10: Treinamento de pitch geral 
20/10 e 21/10: Treinamento de pitch individual  
27/10: Final (Evento híbrido) 



Patrocínio

Ouro

Prata

Bronze



Homenagem aos inventores da Unicamp 
engajados na relação universidade-empresa 

com foco em inovação.



FORMATO E AGENDA

Em 2022, serão dois eventos para públicos diferentes:

18 DE MAIO: Quarta-feira às 10h
Um webinar sobre a relação Universidade-Empresa voltado 
à inovação e aberto ao público com duração de 2h. Em 2021: 
foram dois webinars que somaram o interesse de 392 inscritos. 

19 DE MAIO: Quinta-feira às 15h30
Uma cerimônia presencial em local aberto na sede da Inova 
Unicamp, estilo coquetel, e restrita apenas à inventores 
premiados na edição (docentes, pesquisadores, alunos e ex-
alunos); autoridades da Unicamp e patrocinadores.



Distribuição virtual:
• Contém reportagens sobre os licenciamentos 

premiados;
• Matérias publicadas nos sites da Inova 

Unicamp e no Portal da Unicamp;
• Revista diagramada em formato de e-book.

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 10 minutos no webinar.

▪ 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$ 8 MIL

COTA BRONZE: R$ 3 MIL

COTA PRATA: R$ 6 MIL

PATROCÍNIO



Onde as mais de mil empresas-filhas da Unicamp se encontram
unicampventures.org.br

UNICAMP 
VENTURES



O grupo Unicamp Ventures é uma rede de relacionamento e colaboração 
formada por empreendedores das mais de mil empresas-filhas da Unicamp. 

Entre eles estão: alunos, ex-alunos, docentes, funcionários, 
e empreendedores das startups incubadas e graduadas da Incamp (Incubadora de 
Empresas de Base Tecnológica da Unicamp).

Junto com a Agência de Inovação da Unicamp, desde 2006 é realizado um 
Encontro Anual com a intenção de integrar a comunidade de empreendedores 
da Universidade e interessados para discutir temas relevantes sobre inovação e 
empreendedorismo em prol do ecossistema da Unicamp.



UM NETWORK DE + 700 EXECUTIVOS
formados pela Unicamp

Dados do Mapeamento Anual 2021 realizado pela Inova Unicamp
* 53,4% com sede na Região Metropolitana de Campinas, 21,6% em São Paulo.
* 19% com atuação internacional

1131
EMPRESAS-FILHAS 

CADASTRADAS

1019
EMPRESAS-FILHAS 

ATIVAS*

55
EMPRESAS-FILHAS 

SPIN OFFS

39 MIL
EMPREGOS 

DIRETOS GERADOS

R$ 16 bi
EM 

FATURAMENTO 
ANUAL



ENCONTRO ANUAL 2021
~252 inscrições virtuais + 30 presenciais (híbrido)

33%
empreendedores

36%
Docentes, Alunos, 
e pesquisadores

31%
outros

FORMATO 2022

Para 2022, o Encontro Anual Unicamp Ventures será realizado 
no formato presencial em Campinas/SP.

Após o Encontro com conteúdo, haverá um coquetel de 
relacionamento (pago às 18h30).*

AGENDA: 27 de outubro, quinta-feira, às 16h

* Coquetel sujeito à mudanças/restrições segundo orientações de prevenção contra COVID-19



Patrocínio Ouro
Desconto exclusivo para 
empresas-filhas da Unicamp

● Logotipo na divulgação do evento oficial 
do evento

● Logotipo no slide abertura do evento
● Menção da empresa nos textos de 

divulgação e cobertura do evento
● Nome e e-mail dos inscritos que 

autorizarem a concessão dos dados
● Artigo ou notícia jornalística da empresa 

publicado no site e redes sociais UV e 
Inova*

● Dois convites VIPs ao Coquetel de 
networking

Patrocínio Ouro

● Logotipo na divulgação do evento oficial 
do evento

● Logotipo no slide abertura do evento
● Menção da empresa nos textos de 

divulgação e cobertura do evento
● Nome e e-mail dos inscritos que 

autorizarem a concessão dos dados
● Artigo ou notícia jornalística da empresa 

publicado no site e redes sociais UV e 
Inova*

● Dois convites VIPs ao Coquetel de 
networking

*conteúdo não comercial produzido pela empresa 

Investimento:

R$ 5 mil

Investimento:

R$ 8 mil

*conteúdo não comercial produzido pela empresa 



Cota 
Ouro

Cota 
Prata

Cota 
bronze Públicos-alvo Temas chave

Desafio 
Unicamp R$ 8 mil R$ 6 mil R$ 3 mil Universitários, pós-graduandos interessados 

em empreender 
Empreendedorismo, startups, 

patentes, propriedade intelectual

Inova 
Jovem R$ 8 mil R$ 6 mil R$ 3 mil Alunos do ensino médio e técnico

Empreendedorismo, Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável 

da ONU

Prêmio 
Inventores R$ 8 mil R$ 6 mil R$ 3 mil

Docentes, pesquisadores e outros inventores 
da Unicamp, pessoas interessadas em 
assuntos relacionados à propriedade 

intelectual e transferência de tecnologias

Propriedade intelectual, 
transferência de tecnologias, 

spin-off acadêmica

Unicamp 
Ventures R$ 8 mil R$ 5 mil

Cota 
Empresa-filha

Empresas-filhas da Unicamp, alunos da 
universidade, interessados em empreender

Empresas-filhas da Unicamp, 
empreendedorismo, gestão, 

talentos



Quer fomentar esse 
ecossistema?

Entre em contato com o
Departamento de Comunicação
da Agência de Inovação da Unicamp para 
saber como patrocinar ações do Unicamp 
Ventures ou de outros programas 
organizados pela Inova Unicamp.

comunicacaoinova@inova.unicamp.br
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