SEBRAE EXPERIENCE
DESAFIO PIBITI – UFS
A Coordenação de Inovação e Transferência de Tecnologia (CINTTEC) juntamente com o Núcleo
de Empreendedorismo, através do Programa Educação Empreendedora realizado em parceria com
o SEBRAE/SE, torna público o presente edital e convida os alunos PIBITI 2016/2017 e
2017/2018 a inscreverem-se no SEBRAE EXPERIENCE / DESAFIO PIBITI.
Objetivos: O SEBRAE EXPERIENCE / DESAFIO PIBITI tem como missão revelar jovens
empreendedores no Âmbito Institucional, valorizando e incentivando o espírito empreendedor.
Definição: O SEBRAE EXPERIENCE / DESAFIO PIBITI refere-se a uma competição
Institucional de caráter educacional, onde será possível testar as capacidades empreendedoras,
através da construção e desenvolvimento de modelos de negócios, aprimorando as habilidades
corporativas e competitividade nos participantes.
Público alvo: Alunos matriculados na Universidade Federal de Sergipe (UFS), que tenham sido
alunos PIBITI/PIBITIVOL 2016/2017 e/ou que sejam alunos PIBITI/PIBITIVOL 2017/2018.
Número de Vagas: 40.
Inscrições: As inscrições serão realizadas por meio do formulário disponível em:
https://goo.gl/forms/lxr1vNHP5GO5EnnH2 até o dia 06 de outubro de 2017.
Validação das inscrições: Se o número de inscrições for superior ao número de vagas
disponibilizadas, os candidatos serão selecionados através da defesa de interesse no desafio,
utilizando o formato de pitch*. A validação das inscrições ocorrerá ate o dia 20 de outubro de
2017. O resultado estará na página da CINTTEC (cinttec.ufs.br) e será divulgado por email aos
inscritos.
*

Pitch é uma apresentação sumária com o objetivo de despertar o interesse da outra parte, ou seja, é uma espécie de
discurso de venda. Normalmente o Pitch deve ser entre 1 e 5 minutos.

Desafio: O SEBRAE EXPERIENCE / DESAFIO PIBITI ocorrerá nos dias 17 de novembro,
sexta-feira, das 18 às 22 horas e no sábado dia 18 de novembro das 09 as 12 e das 14 às 18h no
auditório do Núcleo de Petróleo e Gás (NUPEG/UFS).
Avaliação: As atividades serão pontuadas durante o SEBRAE EXPERIENCE / DESAFIO
PIBITI, sendo avaliada por uma banca de 4 especialistas indicados pela CINTTEC e pelo Núcleo
de Empreendedorismo, além da avaliação através dos seus colegas de equipe. Da mesma forma
que as tarefas do dia, os critérios de avaliação serão divulgados aos participantes no início de cada
atividade. Os participantes terão um somatório de pontos relativos a critérios, tais como: liderança,
destaque em equipe, destaque positivo nas atividades desenvolvidas nas equipes,
comprometimento na realização das tarefas, planejamento, adaptação a imprevistos e dificuldades.
Como critério de desempate será utilizado o pitch conforme instruções definidas no DESAFIO.
Premiação: Os quatro primeiros colocados receberão um certificado de premiação juntamente
com a placa de menção honrosa; um kit de livros “Guia Essencial para Empreendedores” e a
inscrição no curso “Como validar seu modelo de negócio para começar bem”, ofertado pelo
SEBRAE.
O primeiro colocado receberá um bônus de R$600,00 (seiscentos reais) em passagem aérea.
A entrega do prêmio será realizada no encerramento do IX ENCONTRO DE INICIAÇÃO EM
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO – EIDTI, que ocorrerá dia 24 de
novembro às 15 horas no auditório da reitoria.
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SEBRAE EXPERIENCE / DESAFIO PIBITI

24/11/17

Entrega do Premio

Mairim Russo Serafini
Coordenadora de Inovação e Transferência de Tecnologia - CINTTEC
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