UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UnB
DECANATO DE PESQUISA E INOVAÇÃO – DPI
CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO – CDT
CHAMADA DO EVENTO CDTANK 2/2018

1. OBJETIVOS GERAIS DO CDTANK
O evento busca criar um ambiente de interação dos empreendedores com empresários ou
atores de negócios já consolidados no mercado e que tenham disposição para atuar como
mentores e eventualmente investidores anjo dessas iniciativas. Os empreendedores vão
apresentar sua ideia de negócio com pitch de 3 minutos no máximo e após isso, os potenciais
investidores ou mentores terão 10 minutos para perguntas.

2. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO DO CDTANK
Poderão se inscrever:
- Projetos, empresas e negócios desenvolvidos por alunos e/ou professores da Universidade de
Brasília;
- Projetos, empresas e negócios realizados no Distrito Federal;
- Empresas incubadas pelo Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de
Brasília.
A inscrição deve ser feita através do link: https://goo.gl/forms/fLNXQSiWSh4Uso9g2
Só serão aceitas inscrições feitas por completo, com todos os campos obrigatórios
respondidos e o vídeo do pitch de até 3 minutos.

3. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
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Divulgação da Chamada

07 de Agosto de 2018

Inscrição

08 a 28 de Agosto de 2018

Divulgação do Resultado

03 de Setembro de 2018

Reunião Geral (obrigatória)

06 de Setembro de 2018

CDTank

14 de Setembro de 2018

As inscrições estarão abertas a partir do dia 08 de agosto de 2018, às 12 horas, e
encerrarão no dia 28 de agosto de 2018 às 23:59.
Cada inscrição passará por avaliação de uma banca composta pelo Diretor do Centro de
Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT/UnB) e membros da organização do evento. O
resultado da seleção para o evento será divulgado via e-mail para os selecionados no dia 03 de
setembro de 2018, em seguida, será agendado o horário da participação no evento.
No dia 06 de setembro de 2018 ocorrerá uma reunião geral obrigatória em que é
necessário a presença de ao menos um representante de cada equipe. Nesta reunião serão
passados informações gerais do evento e também uma breve palestra com os investidores.
O evento ocorrerá no dia 14 de setembro de 2018 a partir das 14 horas. Cada equipe terá
um horário pré-definido para apresentação, não poderá haver mudanças de horário no momento
do evento.

4. INFORMAÇÕES GERAIS
Eventuais negociações serão realizadas diretamente entre as equipes e os investidores
sem necessariamente ter interveniência do CDT/UnB. Não é de responsabilidade do CDT/UnB o
fechamento ou não de parcerias e/ou mentorias.
Para maiores informações, entrar em contato pelo e-mail ou telefone.
comunicacao@cdt.unb.br
(61) 3107-4134
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