
	

AGENDA ACADEMICA - UFF 
 

“Inteligência Artificial: A Nova Fronteira da Ciência Brasileira” 
 

Atividade:  
1ª Maratona Virtual de Ideação na Veia UFF 2020: Modelagem de Negócios no meio da 

Pandemia 
20 a 22 de outubro de 2020 

Terça a quinta-feira das 18:00 as 21:50 hs 

	

Realização: 

● AGIR – Agência de Inovação da UFF 
● Departamento de Biologia Celular e Molecular 
● Departamento de Empreendedorismo e Gestão 
● Faculdade de Economia 

Apoio: 

 

 
A 1ª Maratona Virtual de Ideação na Veia UFF 2020: Modelagem de Negócios no meio da Pandemia é um evento de modelagem 
de negócios totalmente online, a ser realizado dentro da Agenda Acadêmica, e pensado especialmente para alunos de graduação da 
UFF. Tem como objetivo o pensamento disruptivo e a educação empreendedora para o desenvolvimento de soluções criativas e 
inovadoras para atender necessidades da nossa sociedade. 
 
Com a participação de diversos departamentos da UFF, e corpo técnico interno e externo altamente qualificado, o evento contará com 
facilitações e mentorias, buscando capacitar alunos a desenvolver projetos de negócios de impacto.  
 
Se você tem uma ideia de negócio, venha participar de três dias de ideação e modelagem, sob orientação de diversos profissionais! 
 
Se você não tem uma ideia de negócio, esta é uma oportunidade perfeita para aprender um pouco sobre empreendedorismo e criar 
conexões participando das dinâmicas que serão desenvolvidas, em um evento de três dias onde irá se conectar com pessoas que 
desejam transformar ideias em novos negócios.  
 

Inscreva-se entre 09/10 e 18/10 em : http://www.agendaacademica.uff.br/atividades/ 
VAGAS LIMITADAS! 

 

Programação Preliminar  
(Serão realizadas atividades em grupo para desenvolvimento de negócios) 

Dia 01 - 20 de outubro de 2020 

Palestra de abertura: De onde vem a inovação Profa. Evelize Folly das Chagas 

Facilitação 01: Inteligência Artificial: A Nova Fronteira da Ciência Brasileira” ● Prof. Esteban Clua 
● André Luiz Soares – Displace, Incubada UFF 

Facilitação 02: Modelagem de Negócios Prof. Robson Moreira Cunha 

Dia 02 - 21 de outubro de 2020 

Facilitação 03: Planejamento Estratégico / Economia compartilhada e criativa Profa. Claude Cohen 

Facilitação 04: Marketing Digital Karize Brum Coutinho – CEO da KBrum! Studio 
Facilitação 05: Oficina de Pitch Prof. Alessandro Valério 

Dia 03 - 22 de outubro de 2020 

Facilitação 06: Importância do Planejamento Financeiro Prof. Ruy Santacruz 

 
Premiação: 

1º Colocado: Troféu + Participação no programa de Pré-Incubação da AGIR / UFF + 6 semanas de orientação empreendedora 
dada pelo Departamento de Empreendedorismo 

2º Colocado: Troféu + 6 semanas de orientação empreendedora dada pelo Departamento de Empreendedorismo; 

3º Colocado: Troféu + 6 semanas de orientação empreendedora dada pelo Departamento de Empreendedorismo. 

 
Certificado de participação: 
Todos os alunos da UFF que apresentarem os pitchs receberão certificado de participação. 


