PROPOSTA INOVATECH

APRESENTAÇÃO INOVATECH
EVENTO DE INOVAÇÃO DA UNB

O iNOVATECH, tem como objetivo promover um ambiente universitário formado por alunos que tenham a interesse em empreender e inovar,
contribuir com avanços tecnológicos cada vez mais necessários para o
desenvolvimento do Brasil. Além disso, capacitar pessoas para enfrentar
o mercado de trabalho e, oferecer soluções para um Brasil mais desenvolvedor e inovador.
O evento propõe através de palestras, minicursos e mesas redondas,
colocar os participantes em contato com metodologias e experiências
de inovadores vindos de dentro e fora da universidade, além de expor
os trabalhos de alunos que já estão contribuindo com a universidade
neste quesito. O objetivo é fazer com que os participantes de fato consigam aprender além da teoria, mas a prática da inovação em diferentes
áreas, fazendo com que evoluem da ideia à concretização.
Essas atividades ocorrerão em diferentes campus da Universidade
de Brasília, nos dias 24 e 25
de abril na Faculdade de
Ceilândia, nos dias 2, 3
e 4 de maio na Faculdade
de Planaltina, nos dias 10,
11 e 12 de maio na Faculdade de Tecnologia, nos dias 24,
25 e 26 de maio na Faculdade do
Gama, 7 e 8 de junho no Instituto de
Exatas.
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ATIVIDADES PREVISTAS

para o evento
Apresentação
de projetos

Mini cursos

Palestras

Apresentação
de startups e
incubadas

Mesa redonda

Desafio
iNOVATECH
Bate papo
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
DO iNOVATECH

Minicursos - Com uma pegada mais

prática, os minicursos terão duração de duas horas cada, ocorrendo em diferentes horários, de
acordo com a disponibilidade das faculdades/
institutos. No total terão entre dois a quatro minicursos em
cada local, dependendo da demanda. Os minicursos serão
reservados para tópicos específicos postulados pelos professores, empresas juniores e centros acadêmicos das respectivas faculdades/institutos.

Palestras - As palestras serão apresen-

tações cerca de uma a duas horas de duração, dependendo dos palestrantes e da disponibilidade da
agenda. Elas serão focadas em pessoas inseridas no mercado
ou em tópicos voltados ao mundo de empreendedorismo e
inovação.

Bate papo para startups e inubadoras
O bate papo de startups e incubadoras primeiramente terá
uma pequena apresentação da organização e em seguida os
presentes universitários terão a oportunidade de tirar dúvidas,
fazer comentários e sugestões.

Desafio iNOVATECH - O Desafio

iNOVATECH será uma competição saudável entre
os alunos para desafiarem seu pensamento criativo e sua capacidade de solucionar problemas
críticos para sociedade e ambiente.

Foodtruck - Como o evento é extenso e todos

vão querer participar de todas as atividades,
teremos uma pausa para os participantes e os
as pessoas na área se deliciarem de foodtruck
convidados.

Mesa redonda para projetos

As mesas redondas para projetos terão duração de
duas horas uma vez em cada evento. Esse espaço será reservado para três a quatro projetos de professores,
alunos ou pessoas externas, os quais se apresentarão para o
público presente e responderão perguntas diversas sobre os
projetos.

(61) 3107- 4134

comunicacao@cdt.unb.br

/inovatech

/cdtunb

PROPOSTA INOVATECH

Público Esperado
(Média de todos os eventos por atividade)

Minicurso: ~30 pessoas em cada
Palestra: ~80 pessoas em cada
Mesa redonda: ~25 pessoas em cada
Bate papo: ~40 pessoas em cada
Alcance total por evento: 250 participantes + um mundo de pessoas das áreas ao redor

Recursos
Para que seja possível a realização de um evento como o
2º iNOVATECH, que irá impactar no desenvolvimento e
solução inovadora de problemas para a comunidade, há alguns custos, os quais precisamos de auxílio na concretização
do evento. Os gastos vão desde aquisição do material gráfico, propaganda do evento, confecção de banners, camisetas crachás, etc. O evento não tem fins lucrativos, ou seja,
qualquer auxilio recebido será utilizado para a realização e
sucesso do evento
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Seja um apoiador do Evento
iNOVATECH

Você gostaria de ajudar na
realização do evento?
Quer dar palestra ou minicurso?
Quer seu foodtruck bombando no evento?
Quer auxiliar nos custos ou em algum material
necessário?

Entre em contato com um dos organizadores!!

Email, telefone ou whatsapp

Alline Zanette – allinezanette@gmail.com (61) 98505-3288
Aline Machado – aline.machado@cdt.unb.br (61) 98101-1524
Lívia Batalha – livia.batalha@cdt.unb.br (61) 98385-8395
Gabriela Siqueira – gabriela.siqueira@cdt.unb.br (61) 99257-4014
Frederico Meneses – frederico.meneses@cdt.unb.br (61) 99971-9593
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