
Orientação para Demoday do MOVAP 

 

• Dia e horário: Dia 19/12 às 9 horas. 
• Cada equipe deverá escolher até 2 pessoas para serem os apresentadores e terem acesso 

à plataforma de apresentação stream Yard.  
• O evento será online, sendo que os 2 apresentadores deverão acessar o link 

https://streamyard.com/ent3c44edf 
• Apenas 1 dos 2 apresentadores da equipe poderá apresentar, mas recomendamos que o 

segundo representante esteja apto a apresentar, caso ocorra algum imprevisto com o 
apresentador principal; 

• O restante da equipe deverá acompanhar a transmissão como ouvintes, pela transmissão 
oficial do evento pelo link https://www.youtube.com/watch?v=uick3tGpfyg 

• O evento será ao vivo, ou seja, as apresentações deverão ser realizadas ao vivo, não sendo 
permitida a utilização de vídeos ou reproduções de apresentações; 

• O apresentador poderá utilizar recursos visuais nas suas apresentações, como slides em 
power point, por exemplo; 

• A utilização das câmeras é extremamente recomendada, mas não obrigatória; 
• As apresentações deverão ter um tempo MÁXIMO de 3 minutos; 
• As equipes abaixo se apresentarão em ordem em ordem a ser sorteada no dia: 

1. Armazenamento e reutilização da energia nas bicicletas 
2. Ative-se 
3. Ligamentar: O aplicativo 
4. CBD Brasil  - produção in vitro de canabidiol 
5. TrataBio 
6. Intelligent Medicine 
7. O uso de Redes Sociais como impulsionadores comerciais para pequenos 

comerciantes de Itapecerica 
8. Arabutã 
9. Enem sem Fronteiras 
10. Eureka News 
11. InnSumo 
12. Sôbet 
13. Projeto BBP - Controle de gastos em tempo real. 
14. Aplicativo de integração empresa com instituição de ensino. 
15. Aplicativo Include 
16. Nutrição legal 
17. PROJETO PLANTIFICAR 

• Os critérios de avaliação serão os seguintes: 
1. Identificação do problema (dor de mercado)  
2. "Validação do problema"  
3. Grau de inovação, escalabilidade e diferenciais competitivos  
4. Qualidade / Utilidade / Impacto da Solução  
5. Definição da fatia de mercado  
6. "MVP / Protótipo"  
7. Modelo de Negócios  
8. Modelo financeiro / Monetização / Custos  
9. Adequação ao tempo, qualidade e clareza da exposição 

 
• Os critérios de desempate estão descritos no Edital do MOVAP. 



• Na próxima sexta-feira (18/12) às 18h30min haverá um treinamento com todas as 
equipes, para que os apresentadores se familiarizem com a plataforma de apresentação 

• O treinamento será na sala do google meet: meet.google.com/kin-bcan-uzb 
• A sala de treinamento também será a sala de espera no dia do evento, onde os 2 

empreendedores por startup deverão ficar e aguardar serem chamados para o Stream 
Yard. 

• Em anexo, seguem as instruções para acessar e utilizar a plataforma de apresentação. 

Qualquer dúvida, entre em contato conosco por esse e-mail, geec@geec.org.br 

 

 

Atenciosamente, 

Equipe organizadora. 


