
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Belo Horizonte, 21 de agosto de 2015. 

 
 
 
Assunto: Orientações para coleta dos PITCHS para mostra de resultados 
 
 
Prezados e prezadas, 
 
Com o objetivo de disseminar junto à sociedade o esforço realizado pelas universidades, centros de 
pesquisa e empresas para desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação, a FAPEMIG 
convidou todos os seus parceiros para apontar resultados de projetos de pesquisa que possam ser 
aplicados na solução de problemas que afetam o nosso dia-a-dia, impedem a competitividade das 
nossas empresas, públicas ou privadas, bem como o bom funcionamento dos órgãos e programas 
governamentais.  
 
Os resultados selecionados com base na capacidade de criar soluções e gerar renda e riquezas, 
empregos novos e tradicionais, no contexto da nova economia, serão apresentados em um evento-
mostra, em novembro de 2015, em Belo Horizonte, com ampla participação de membros dos 
governos estadual e federal, empresários, pesquisadores, investidores, pessoas inovadoras e o 
público em geral. 
 
O cronograma proposto para a Mostra é: 
 

DATA DESCRIÇÃO 

18/08/2015 
REUNIÃO NA FAPEMIG PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA – 
JÁ REALIZADA 

11/09/2015 DATA DE ENTREGA DOS PITCHS 

18/09/2015 RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS PITCHS 

25/09/2015 ENTREGA DO SUMÁRIO EXECUTIVO DAS TECNOLÓGIAS 

09/10/2015 PITCHS REGRAVADOS 

18/11/2015 DATA PROPOSTA PARA O EVENTO/MOSTRA 

 
 
Já realizamos a primeira reunião de apresentação da proposta e ela foi bem recebida pelos 
parceiros. Agora, apresentamos as orientações para gravação dos PITCHS e aguardamos o envio 
dos mesmos. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

ROTEIRO PARA GRAVAÇÃO DOS PITCHS 
 
PITCH é um vídeo amador, que pode ser feito por celular ou câmera comum, onde o pesquisador 
apresentará o resultado, produto, processo ou serviço, em uma linguagem acessível a qualquer 
cidadão. 
 
Reforçamos que o PITCH deve ser gravado com a linguagem mais acessível possível, pensando 
que a proposta é de comunicação com o cidadão comum. 
 
1 – Apresentação do Pesquisador (Nome, nome da empresa, equipe principal, 
instituição/departamento); 
2 – Informar instituições de financiamento (FAPEMIG e qualquer outra) 
3 – Nome da Tecnologia/Produto; 
4 – Especificar o objetivo da tecnologia/produto; 
5 – Diferenciais da tecnologia perante a concorrência; 
6 – Aplicações científicas e/ou mercadológicas; 
7 – Especificar o possível impacto para a sociedade. 
 
Pedimos a todos que fiquem atentos aos contratos de propriedade intelectual e verifiquem como é 
possível divulgar sua tecnológica sem ferir cláusulas contratuais. Como a abordagem é em uma 
linguagem comum, não é necessário dar detalhes de funcionamento que representem “segredos 
industriais”.  
 
FORMATO E FORMA DE ENVIO 
 
Os vídeos devem ter o tamanho máximo de 300MB; 
Tempo máximo 3 min; 
 
O nome do arquivo de vídeo deve ser o nome da pessoa que aparece nele, mais a sua 
instituição/empresa. Exemplo: Thiago_borges_FAPEMIG.mp4 
 
Todos os vídeos devem ser compartilhados conosco através do Google DRIVE ou DROPBOX ou 
ONEDRIVE da Microsoft. A conta que vamos utilizar está registrada com o email: 
mostrafapemig@gmail.com. 
 
Todos aqueles que tiverem dificuldades para anexar o documento em suas contas e depois 
compartilhar conosco, gentileza entrar em contato através do email mostrafapemig@gmail.com, 
indicando o telefone de contato. Assim, podemos retornar para orientações e/ou encaminhar um 
tutorial. 
 
Contamos com a contribuição de todos para realizarmos um evento de impacto que movimente toda 
à comunidade. 
 
Nossos cordiais cumprimentos, 
 

 
Prof. Evaldo Ferreira Vilela, PhD 

Presidente 
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