
 
 

 

O EVENTO 

 

A II Feira de Inovação Biotecnológica do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes (IMPG) / 

FIOCRUZ é aberta ao público, estudantes e profissionais da área e concentrará a 

discussão de temas de grande interesse para os profissionais que atuam no setor, 

possibilitando que todas as esferas ligadas à atividade da área de microbiologia e saúde 

pública, sejam elas acadêmicas, científicas, profissionais, privadas ou governamentais, 

possam apresentar seus problemas e soluções, discuti-los e refletir sobre linhas de ação 

num ambiente cooperativo e instrutivo.  

 

Será realizada nos dias 10 e 11 de dezembro de 2019, no Centro de Ciências da Saúde – 

auditório Rodolpho Paulo Rocco, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – Ilha do 

Fundão, RJ, das 8h30 às 17h.  

 

O CONCURSO 

Em parceria com o Programa INOVA FIOCRUZ, objetiva-se apoiar projetos e startups 

que apresentem soluções criativas (produto ou serviço), para desafios urgentes, 

relacionados à biotecnologia aplicada à área da saúde, com impacto na saúde pública, a 

exemplo de:  

 Terapêuticos;  

 Imunoterapia;  

 Profiláticos/vacinas;  

 Quimioterápicos;  

 Produtos veterinários;  

 Entre outros.  

 

QUEM PODE PARTICIPAR 

Poderão participar startups já estabelecidas no mercado e alunos ou professores que 

tenham ideias ou projetos inovadores, em qualquer fase de desenvolvimento.  

 

FORMA DE CANDIDATURA  

O projeto ou ideia inovadora deverá ser submetido na forma de um resumo, com até 500 

palavras. O trabalho deve conter objetivo, justificativa, problema a ser resolvido, grau 

de maturidade/estágio de desenvolvimento, público alvo e vantagem competitiva no 

mercado.  

 

Somente arquivos em PDF serão aceitos e enviados para o processo de revisão.  

 

APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS  

 



 
 

 

 

Os 10 melhores projetos ou ideias inovadoras serão selecionadas para apresentação. 

Esta deverá ser forma de pitch. Cada candidato terá 5 minutos para apresentação do 

projeto. Nenhum tempo adicional será concedido, sob pena de o candidato ser 

desclassificado. A banca avaliadora também contará com 5 minutos para as suas 

considerações. 

 

BANCA AVALIADORA  

A comissão avaliadora será composta por representantes da FIOCRUZ e do SEBRAE 

Prointer.  

 

PREMIAÇÃO  

Os 3 melhores projetos serão recebidos para uma reunião junto aos responsáveis pelo 

Programa INOVA FIOCRUZ, a fim de avaliar a possibilidade de uma ação colaborativa 

entre ambas as partes.  

 

DATAS IMPORTANTES: 

 06/11/2019: Início do processo de submissão dos projetos e startups;  

 28/11/2019: Encerramento do processo de submissão dos projetos e startups;  

 11/12/2019: Apresentação dos pitches;  

 

INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

Os trabalhos deverão ser submetidos por meio de um formulário eletrônico.  

Clique aqui para fazer a submissão.  

 

PRÊMIO PARA O MELHOR TRABALHO ACADÊMICO 

O Programa INOVA FIOCRUZ oferece prêmio para o melhor trabalho acadêmico da II 

Feira de Inovação Biotecnológica do IMPG / FIOCRUZ. 

O primeiro colocado será contemplado com uma viagem para qualquer lugar do país, a 

fim e participar de um congresso nacional, de sua preferência. As custas de inscrição 

para participação no evento também serão custeadas.  

Somente o primeiro autor será contemplado e este deverá ser aluno de graduação ou 

pós-graduação. A divulgação do trabalho vencedor será feita no dia no encerramento do 

evento, a partir das 16h.  

CONTATO  

inovacaofeira@gmail.com 

 

 

 

http://www.microbiologia.ufrj.br/2feirainovacao/index.php?option=com_rsform&formId=13
mailto:inovacaofeira@gmail.com

