
Primeira Retificação ao Edital – CRITT/UFJF - 01/2017 

O Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt), da 
Universidade Federal de Juiz de Fora, por meio de sua Gerência de Inovação e 
Transferência de Tecnologia, no uso de suas atribuições, com base no item 6.6 
do Edital 01/2017 resolve: 

1. Alterar a Quarta Etapa do Desafio, implicando a modificação da redação 
dos itens 5.1.4., 5.1.4.1. e 5.1.4.2. 

A quarta etapa do Desafio que passa a valer será a seguinte: 

5.1.4. 4ª ETAPA: Será uma etapa não presencial. Ao invés da realização do 
PITCH em evento no CRITT, os participantes do Desafio deverão enviar um 
vídeo contendo um Pitch (seguindo modelo anexado) de até 4 minutos em que 
explicam sua tecnologia, questões de mercado e concorrência. Para este vídeo, 
os autores devem se embasar nos CANVAS elaborados, bem como no estudo 
de mercado desenvolvido. O vídeo deverá ser hospedado em alguma plataforma 
(VIMEO, Youtube, etc.) e o link do mesmo deverá ser enviado para o e-mail: 
att.critt@ufjf.edu.br, com o assunto: “Edital MIT UFJF – Pitch – nome da 
tecnologia”, juntamente com os CANVAS revisados e o relatório de mercado 
realizado. 

5.1.4.1. A banca julgadora analisará os vídeos, bem como os materiais 
enviados pelos participantes para determinar os vencedores do Desafio. Será 
fornecido feedback a todos os participantes e os vencedores serão anunciados 
no site do CRITT no dia 04 de dezembro de 2017, quando a premiação dos 
mesmos também estará disponível para ser retirada junto ao setor de 
Transferência de Tecnologia. 

 5.1.4.2. A avaliação do pitch será realizada pela Banca Final do Desafio, 
conforme os seguintes critérios:  
(i) Habilidades de Oratória: confiança, linguagem corporal, discurso e 
apresentação (qualidade, originalidade e criatividade dos slides e afins) e 
(ii) Habilidades de Mercado: proposta de valor criada para a tecnologia, modelo 
de negócio criado (melhor oportunidade, dimensionamento de mercado, dados 
mercadológicos) e proposta de interação com o mercado (listagem da 
prospecção de empresas possivelmente interessadas pelo licenciamento e/ou 
proposta de abertura de empresas nascentes para o lançamento da tecnologia 
pelos próprios times).  
5.1.4.2. Os pitchs receberão notas de 0 (zero) a 10 (dez). 
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