
 

                 

 

 
*NOTA: O PITCH é uma ferramenta usada para apresentar um projeto inovador de forma rápida e completa. 
O tempo de apresentação é curto (entre 2 e 3 minutos) e deve trazer todas as informações que sejam 
relevantes, mostrando a importância e todo o potencial do projeto. 
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1° PRÊMIO DE INOVAÇÃO UNITAU – 2017 
 
 

REGULAMENTO 
 

1. Objetivo 
 

1.1. O 1º PRÊMIO DE INOVAÇÃO UNITAU é um projeto promovido pela Pró-reitoria 
de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG) com apoio da Fundação Apoio a 
Pesquisa, Tecnologia e Inovação (FAPETI) da Universidade de Taubaté 
(UNITAU), que tem por objetivo estimular o desenvolvimento de propostas de 
estudantes de graduação e de pós-graduação da Universidade de Taubaté, no 
âmbito social, cultural, tecnológico e econômico. 

 
2. Inscrição das Propostas 

 
2.1 Poderão participar deste prêmio os estudantes regularmente matriculados nos 

cursos de Graduação e Pós-graduação da UNITAU. 
2.2 Para a inscrição, o estudante deverá encaminhar uma única proposta na forma de 

apresentação de “pitch”*, com tempo de exibição máximo compreendido entre 2 a 

3 minutos, na forma de um vídeo.  
2.3 A proposta deverá ser cadastrada no e-mail prppg@unitau.br no período de 

21/09/2017 a 01/11/2017. Contendo os seguintes dados: o título da proposta, 
objetivo (máximo de cinco linhas), nome e título do orientador (se houver), nome 
do estudante, nome do curso, endereço da internet do vídeo do pitch, endereço de 
e-mail e telefone para contato e o texto do pitch do projeto. 

 
3. Avaliação das Propostas 

 
3.1 As propostas serão avaliadas por um comitê composto de dois membros de cada 

área do conhecimento: exatas, humanas e biológicas, e dois representantes de 
empresas da região. 

3.1.1 As avaliações terão como base os seguintes critérios:  
3.1.1.1 Inovação: identifica novas formas, métodos, ferramentas, 

materiais, processos e projetos empregados na proposta. 
3.1.1.2 Aplicabilidade: identifica a compatibilidade entre a proposta e 

a realidade existente na área de aplicação das ideias propostas. 
3.1.1.3 Resultados Esperados: identifica o impacto benéfico que  o 

emprego da proposta poderá trazer para a área de aplicação; 
3.1.2 Cada avaliador atribuirá uma nota entre 1 (hum) e 5 (cinco) para cada 

critério. 
3.1.3 O Comitê avaliador deverá totalizar as notas atribuídas e apresentar 

uma lista das propostas ordenadas pelo valor das somas das notas dadas nas 
avaliações. 
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3.1.4 Para o caso de necessidade de desempate, define-se a seguinte 
sequencia de critérios:  

3.1.4.1 Maior nota no critério Inovação 
3.1.4.2 Maior nota no critério Aplicabilidade 
3.1.4.3 Maior nota no critério Resultados Esperados 
3.1.4.4 Data de submissão da proposta 
 

3.2 A pré-seleção das 10 (dez) melhores propostas enviadas para o prêmio deverão 
ser apresentadas oralmente no dia 08/11/2017 no Auditorio do Departamento de 
Engenharia Civil com inicio as 18hs.  
 

3.2.1 Desta apresentação serão selecionadas as 03 (três) propostas 
vencedoras. 

 
3.3 O resultado será divulgado no dia 16/11/2017 na página www.unitau.br e 

também serão encaminhados via e-mail para os vencedores. 
 

4. Premiação 
 

4.1 Todas as propostas participantes receberão certificado de participação do 1º 
Prêmio de Inovação UNITAU 

4.1.1 As 10 (dez) propostas participantes selecionadas pelo comitê 
receberão além do certificado uma medalha referente à sua classificação.   

4.2 Serão concedidos pela FAPETI prêmios aos 03 (três) primeiros vencedores em 
ordem de classificação: 1º lugar – Um computador do tipo notebook e a 
participação no curso de capacitação em Startups; 2° lugar – Uma impressora 
multifuncional e um curso e capacitação em Startups; 3º lugar – curso e 
capacitação em Startups.  

 
4.3 A PRPPG juntamente com a FAPETI fará a entrega aos estudantes premiados na 

solenidade de premiação no dia 30/11/2017 no auditório do Departamento de 
Engenharia Civil, com inicio as 18hs, juntamente com a Premiação do CICTED 
2017.  


