
                                                                             BRASÍLIA, 31 DE JULHO, 2020.
 

COLETIVO - PROGRAMA DE INOVAÇÃO EM MOBILIDADE URBANA

RESUTADO ETAPA PENEIRA 

LISTA DOS PROJETOS APROVADOS PARA A 
ETAPA SELETIVA NO DIA 7 DE AGOSTO DE 2020

Em ordem alfabética:

As instruções para participação na SELETIVA serão enviadas para os e-mails 
informados no formulário de inscrição.

Os que não foram selecionados receberão o e-mail informativo.

Dúvidas e questionamentos, entrar em contato:

Whatsapp: (61) 9693 6441
E-mail: coletivo@ntu.org.br

Muito obrigada!

Boa sorte!

Equipe COLETIVO.

                                                                             BRASÍLIA, 31 DE JULHO, 2020.
 

COLETIVO - PROGRAMA DE INOVAÇÃO EM MOBILIDADE URBANA

CRONOGRAMA DA ETAPA SELETIVA
DATA: 7 DE AGOSTO DE 2020

HORÁRIO: SESSÃO COMPLETA SERÁ DE 10H ÀS 13H (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

REGRAS DE PARTICIPAÇÃO:

Cada projeto deverá estar disponível no horário previsto no cronograma. Cada projeto 
terá 15 minutos no total, sendo 5 minutos de Pitch e 5 minutos de perguntas da plateia, 
que será composta pelo Conselho de Inovação da NTU e pela equipe do COLETIVO/NTU.

Os participantes não assistem à apresentação dos outros, de forma que somente poderá 
entrar na sala no horário indicado no cronograma, caso entre em horário que não seja o 
indicado no cronograma, o participante será banido da sala. Atenção: seja pontual e só 
entre na sala no horário indicado. Não será concedido tempo adicional em caso de 
atrasos.

Regras do Pitch: 5 minutos cronometrados, podendo utilizar slides/imagens/vídeos que 
auxiliem na explicação do projeto de inovação. O grupo todo pode participar. Solicitamos 
que confirme o e-mail dos participantes, para que seja enviado link da videoconferência.

Sugerimos que realizem o download da ferramenta WEBEX e testem antes, afim de se 
familiarizar com o WEBEX: https://www.webex.com/pt/downloads.html

Dúvidas e questionamentos, entrar em contato:

Whatsapp: (61) 9 9693 6441

E-mail: coletivo@ntu.org.br ou 
maria.santos@ntu.org.br

Boa sorte!
Equipe COLETIVO.

                                                                             BRASÍLIA, 31 DE JULHO, 2020.
 

COLETIVO - PROGRAMA DE INOVAÇÃO EM MOBILIDADE URBANA

CRONOGRAMA DA ETAPA SELETIVA
DATA: 7 DE AGOSTO DE 2020

HORÁRIO: SESSÃO COMPLETA SERÁ DE 10H ÀS 13H (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

REGRAS DE PARTICIPAÇÃO:

Cada projeto deverá estar disponível no horário previsto no cronograma. Cada projeto 
terá 15 minutos no total, sendo 5 minutos de Pitch e 5 minutos de perguntas da plateia, 
que será composta pelo Conselho de Inovação da NTU e pela equipe do COLETIVO/NTU.

Os participantes não assistem à apresentação dos outros, de forma que somente poderá 
entrar na sala no horário indicado no cronograma, caso entre em horário que não seja o 
indicado no cronograma, o participante será banido da sala. Atenção: seja pontual e só 
entre na sala no horário indicado. Não será concedido tempo adicional em caso de 
atrasos.

Regras do Pitch: 5 minutos cronometrados, podendo utilizar slides/imagens/vídeos que 
auxiliem na explicação do projeto de inovação. O grupo todo pode participar. Solicitamos 
que confirme o e-mail dos participantes, para que seja enviado link da videoconferência.

Sugerimos que realizem o download da ferramenta WEBEX e testem antes, afim de se 
familiarizar com o WEBEX: https://www.webex.com/pt/downloads.html

Dúvidas e questionamentos, entrar em contato:

Whatsapp: (61) 9 9693 6441

E-mail: coletivo@ntu.org.br ou 
maria.santos@ntu.org.br

Boa sorte!
Equipe COLETIVO.

                                                                             BRASÍLIA, 21 DE AGOSTO, 2020.
 

COLETIVO - PROGRAMA DE INOVAÇÃO EM MOBILIDADE URBANA

2º DESAFIO DO COLETIVO

LISTA DOS PROJETOS APROVADOS PARA O PITCH DAY 
 DIA 4 DE SETEMBRO DE 2020

Em ordem alfabética:

• AXIS MOBFINTECH
• MOBILICEI
• PLATAFORMA
• TRIP CONTROLS
• VM9
• X4FARE

As instruções para participação no PITCH DAY serão enviadas para os e-mails infor-
mados no formulário de inscrição.

Os que não foram selecionados receberão e-mail informativo.

Dúvidas e questionamentos: 

Entrar em contato pelo WhatsApp do COLETIVO (61) 9 96936441 ou pelo e-mail 
coletivo@ntu.org.br. 

Muito obrigada!

Boa sorte!
Equipe COLETIVO.


