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EDITAL UNITECH – ACIPG 
 

A Associação Comercial de Ponta Grossa (ACIPG) em parceria com a Universidade Estadual de 
Ponta Grossa - UEPG, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP), no 
uso de suas atribuições regimentais, promove o Evento de UNITECH - ACIPG e resolve:  
 

Tornar público o presente Edital, para normatizar o Concurso de Pitch do Evento de UNITECH - 
ACIPG.  
 

1. OBJETIVOS  
1.1. Divulgar as pesquisas desenvolvidas e apresentadas no Encontro Anual de Iniciação 
Tecnológica e Inovação – EAITI, que ocorrerá nos dias 07 e 08 de dezembro de 2022 na 
Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG, perante a Comunidade Local, Comunidade 
Empresarial, Investidores, Institutos de Ciência e Tecnologia. 
1.2. Avaliar e julgar as melhores pesquisas apresentadas, concedendo premiações aos primeiros 
colocados, sendo 05 (cinco) prêmios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) cada para os trabalhos 
melhor classificados em qualquer das áreas de conhecimento. 
1.3. Fomentar a apresentação de resultado, produto, processo, tecnologia ou serviço das 
pesquisas apresentadas.  
 

2. O PITCH  
2.1. O Pitch é uma apresentação PRESENCIAL, curta, simples e direta, na qual o pesquisador 
apresentará o resultado, produto, processo, tecnologia ou serviço, em uma linguagem acessível 
ao cidadão comum, não requerendo, desta forma, para sua a compreensão, os termos técnicos 
comumente empregados no meio acadêmico. A ser realizada na Sede da ACIPG -  no endereço 
Visconde de Taunay 1855 – Ronda. No dia 08/12 entre 08 e 14 horas. 
 

3. ORIENTAÇÕES TÉCNICAS  
3.1. O Pitch deverá estar de acordo com as seguintes orientações técnicas: 
a. Tempo: duração máxima deverá ser de 3 (três) minutos. 
b. Formato: oral, podendo usar recurso áudio-visual 
c. Recurso: se desejar fazer o uso de recurso áudio-visual, o apresentador poderá fazê-lo por 
meio de apresentação em power point (.ppt), em até 05 (cinco) slides, com até 1 mega. 
A apresentação poderá conter imagens autorais, tais como esquemas, fluxogramas, animações 
e fotos de equipamentos, laboratórios ou experimentos. É obrigatório o uso do layout de power 
point do evento, o qual será disponibilizado nesta plataforma.  
As apresentações deverão ser encaminhadas pelo apresentador até o dia 25/11, por upload, 
nesta plataforma. 
e. Linguagem: a linguagem deverá ser clara e sucinta, contendo termos simples e, de 
preferência, substituir a linguagem técnico-científica (quando possível) por expressões ou 
analogias que tornem o conteúdo compreensível ao cidadão não inserido no ambiente 
acadêmico.  
4. ELABORAÇÃO DO PITCH 

4.1. Na apresentação do Pitch o apresentador deverá: 
a. Citar o título do trabalho; 
b. Citar o nome do autor e do(s) coautor(es); 
c. Citar o nome do orientador; 
d. Citar a IES; 
e. Citar a Grande Área do Conhecimento; 
f. Citar o resultado(s) do trabalho desenvolvido que ajudará(ão) na resolução do problema. 
Indicar, caso haja, a questão ainda não resolvida e que é objeto de investigação; 
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g. Explicar sucintamente e de modo criativo como a ideia, processo, produto, tecnologia ou 
serviço obtido no desenvolvimento do projeto ajudará na resolução do problema; 
h. Citar diferenciais em comparação com mesmo nicho/concorrência, caso aplicável; 
i. Especificar possíveis impactos para a sociedade, podendo citar o potencial mercadológico. 
4.2. O Pitch não deve ser resumido à leitura, devendo ser uma criação apresentador 
expressando fluência entre as etapas, linguagem acessível e criatividade. 
 
5. DOS TERMOS DE CONCORDÂNCIA  
5.2. No caso do Pitch apresentar inventos cujos autores já tenham depositado pedido de 
patente, declarar que os dados nele apresentados estão livres para apresentação, fato este 
confirmado junto à agência de inovação. 
5.2. As informações divulgadas no Pitch são de inteira responsabilidade de seus autores, não 
cabendo à organização do UNITECH - ACIPG a salvaguarda e sigilo das mesmas. 
5.3. Os autores cedem o direito de sua imagem.  
 
6. INSCRIÇÃO  
6.1. Poderão se inscrever nesse edital preferencialmente os autores de trabalhos submetidos ao 
Encontro Anual de Iniciação Tecnológica e Inovação – EAITI, que ocorrerá nos dias 07 e 08 de 
dezembro de 2022 na Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG, porém as inscrições 
também podem contemplar trabalhos de outras faculdades situadas em Ponta Grossa, desde 
que sigam as regras do presente edital.  
6.2. A inscrição para apresentação do Pitch será realizada mediante link que será disponibilizado 
na página de inscrição do Encontro Anual de Iniciação Tecnológica e Inovação – EAITI. 
6.3. As apresentações em power point deverão ser enviados por upload na página da inscrição, 
juntamente com esta.  
 

7. AVALIAÇÃO  
7.1. Os Pitchs serão avaliados por uma banca examinadora composta por membros dos da 
comunidade local. 
7.2. A composição da banca será́ publicada em 01 de dezembro de 2022.  
7.3. Os critérios avaliativos serão:  
 

Critério Pontuação 

1. Comunicação clara e sucinta do problema 
de investigação/inovação 

20 pontos 

2.Comunicação clara e sucinta sobre como a 
ideia, processo, produto, tecnologia ou 
serviço obtidos no desenvolvimento do 

projeto 

20 pontos 

3.Narração coerente e sequencial 20 pontos 

4.Linguagem adequada ao público leigo 20 pontos 

5.Criatividade 20 pontos 

7.4. Em caso de empate, os critérios de desempate serão as notas obtidas, respectivamente, 
nos critérios 3, 4 e 5. 
7.5. Serão desclassificados os Pitchs que ultrapassarem o tempo máximo e/ou apresentarem 
conteúdo violento e discriminatório. Neste caso não será́ atribuída pontuação.  
 

8. PREMIAÇÃO  
8.1. Os 05 (cinco) Pitchs que obtiverem maior pontuação em cada uma das categorias serão 
premiados com prêmios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro. 
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8.2. A divulgação dos Pitchs premiados será́ realizada na comunidade pela Associação 
comercial de Ponta Grossa - ACIPG. Os certificados de horas serão enviados por e-mail ao 
bolsista e orientador(a).  
8.3. O resultado da premiação será́ divulgado também no site da Associação comercial de 
Ponta Grossa – ACIPG. 
 

9. DISPOSIÇÃO GERAL  
9.1. Os casos omissos serão analisados e julgados pelo Comitê Organizador do Evento.  
 
Ponta Grossa, 05 de outubro de 2022. 
 
Comitê Organizador do Evento: 
André Paixão 
Priscilla Garbelini Jaronski 
Gilmar Denk 


