
EMPREENDA
CNAT

25 e 26 de maio



1º dia (25.05)
14:00

Abertura
Palestra: Eu protagonista!



COM JOSÉ ANCHIETA

Consultor em Inovação
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1º dia (25.05)
às 16:00

ITNC Talks: Trilha empreendedora 
Bate papo com empreendedores da ITNC

Coffee break 
às 17:30



COM OS EMPREENDEDORES
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Eduardo Marques
CEO da

Pitom84

André Azevendo
CEO da 

Crio Brasil

Tiago Ribeiro
CEO da 

Impetus Processo de Vendas

Petro Costa
CEO da

Lion Brazil



2º dia (26.05)
às 08h30

Maratona empreendedora Sebrae 
Maratona para incentivo de ideias que gerem soluções viáveis para o enfrentamento 

dos problemas, identificados no IFRN CNAT



ATENÇÃOOOOOO!
O tema é livre, desde que 
sejam para solucionar 
problemas do CNAT
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SUGESTÕES DE PROBLEMAS
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Comunicação – Como 
melhorar a comunicação 
do CNAT para que todas 

as pessoas envolvidas 
conheçam as atividades do 

campus?

Estoque – Como 
controlar a 

entrada e saída 
dos insumos 

fornecidos pelas 
empresas 

terceirizadas?

Estacionamento 
– Como melhorar 

o controle das 
vagas de 

estacionamento 
no CNAT?

Sustentabilidade 
– Como otimizar o 
uso dos recursos 

no  CNAT? 



2º dia (26.05)
às 9:30

Mão na massa 
Serão utilizadas como ferramentas de desenvolvimento das ideias, as 

metodologias Design Thinking e o Quadro Modelo de Negócio (Canvas)
Coffee break 

às 10:30



2º dia 26.05
às 16:00

Apresentações das ideias (Pitchs)

Apresentação das soluções (pitch de 2 minutos) ao público presente e a 
banca avaliadora



2º dia (26.05)
às 17:30

Premiação para a equipe vencedora e encerramento
Agradecimentos e premiação para a melhor solução apresentada

Coffee break 
às 18:00



Troféu
Temático do evento

Kit surpresa
Para todos os integrantes da equipe vencedora

Vaga no HdP
A equipe vencedora entrará no nosso Hotel de Projetos
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES
▹ As camisetas serão entregues no primeiro dia (25/05), antes do início do evento;
▹ Os grupos serão formados com até 4 participantes;
▹ É necessário que os participantes estejam envolvidos em todas as atividades do evento para 

obtenção do certificado;
▹ As equipe poderão ser formadas antes e/ou durante o evento;
▹ Os critérios de avaliação da banca serão:

- Potencial de implementação da ideia;
- Originalidade com o que já existe;
- Desempenho na apresentação do pitch – domínio, clareza e desenvoltura.

▹ Poderão participar estudantes de todas as modalidades de ensino do CNAT, com matrícula ativa;
▹ Apenas uma equipe sairá vencedora da competição;
▹ Os alunos inscritos serão liberados das aulas que confrontarem com os horários das atividades do 

evento. No retorno as aulas, será necessário apresentar o certificado de participação ao professor da 
disciplina.

▹ As inscrição são gratuitas, mas você pode contribuir com a doação de 1kg de alimento não perecível, 
que poderá ser entregue na ITNC (prédio do NIT, primeiro andar) ou no primeiro dia do evento 
(miniauditório central). Toda a arrecadação será doada a uma instituição de caridade.
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CONTAMOS COM A PRESENÇA DE TODOS!

Dúvidas?
@itncoficial e itnc.cnat@gmail.com
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