
Olá empreendedores,   
 
Bem-Vindos à Arena INOVAMACK 150 anos.   
Nos dias 16, 17 e 18/11/2020, a Coordenadoria de Inovação e Tecnologias (CIT), 
por meio de suas Incubadoras, está organizando a Arena INOVAMACK 150 Anos 
– 1º. Festival Virtual de Inovação e Empreendedorismo da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie.    
  
O festival acontecerá totalmente em ambiente virtual, mas terá uma sala 
especialmente preparada compondo a Arena INOVAMACK, a partir da qual 
algumas transmissões serão feitas. Para os alunos e convidados todo o evento 
ocorrerá remotamente. O objetivo do evento é promover e disseminar ações 
associadas ao Empreendedorismo e à Inovação na UPM, levando ao 
conhecimento do público os projetos e ideias inovadoras elaborados neste 
contexto.   
  
Conforme normativa do Edital Arena INOVAMACK, todos os projetos inscritos e 
aprovados devem participar do Festival Virtual. Para isso, deverão preparar um 
vídeo com até 5 minutos, seguindo roteiro apresentado abaixo.   
  
Roteiro da apresentação:    

• Nome dos Empreendedores   
• Curso e Unidade Acadêmica   
• Título do Projeto   
• Oportunidade de Mercado (Problema)   
• Solução Proposta   

Produção do vídeo:    
• Formato mp4, preferencialmente Full HD (1080p).    
• Cada empreendedor(res) deverá fazer uma apresentação (slides) 

narrada seguindo o roteiro proposto acima e o template que enviado em 
anexo. Para a gravação vocês poderão usar o próprio PowerPoint.   

• Local para envio dos vídeos: https://bit.ly/35LqJIE  

• Instruções sobre como gravar uma apresentação narrada com o 
PowerPoint podem ser encontradas nos links abaixo:   

• Gravando a apresentação: https://bit.ly/2IAPoHL   

• Salvando a apresentação gravada como vídeo: https://bit.ly/3lULDvh   
Para que possamos manter o cronograma, solicitamos que encaminhem seu 
vídeo até o dia 05/11/2020.    
   

https://bit.ly/2IAPoHL
https://bit.ly/3lULDvh


No dia 30/10/2020, teremos um webinar (live) de orientação em dois horários 
distintos. Nessa live vamos tirar dúvidas sobre a participação na Arena 
INOVAMACK, a preparação e envio dos vídeos. A primeira sessão será às 14h00 
e as segunda às 19h00. Cada empreendedor fica livre para participar na sessão 
que melhor lhe convier.   
  
Para acesso à live de orientação, entre no link abaixo no dia e horário agendado:  

• Link: 14h00 https://bit.ly/2Txskfv  

Link: 19h00 https://bit.ly/3ea8pgc  
  

Para a participação no evento Arena INOVAMACK 150 anos é necessário que 
cada um dos projetos nos envie o Termo de Autorização de Uso de Imagem e 
de Voz. Em anexo consta o arquivo que deve ser preenchido, assinado, 
digitalizado e entregue junto com o PPT do projeto até no máximo dia 05/11. 
 
  
Por gentileza colocar o nome do projeto em ambos arquivos.  
  
Preparem-se e organizarem suas agendas para mais esse grande evento 
do INOVAMACK.   
  
Atenciosamente,    
 

Incubadora de Empresas Mackenzie 

https://bit.ly/2Txskfv
https://bit.ly/3ea8pgc

