FEUP CAREER FAIR 2021 | ONLINE
REGULAMENTO PITCH ME!
1. Definição
A iniciativa Pitch me! é uma das atividades da FEUP Career Fair 2021 e pretende
aproximar os estudantes e recém-graduados das empresas, dando-lhes a oportunidade
de, num período definido de tempo, apresentarem o seu pitch e terem feedback sobre
o mesmo.
2. Elegibilidade
Podem inscrever-se e participar no Pitch me! todos os estudantes e recém-graduados
FEUP que se inscrevam e participem na FEUP Career Fair 2021.
3. Procedimento
Para participarem no Pitch me! os estudantes/recém-graduados devem inscrever-se no
formulário próprio para o efeito disponível no site da FEUP Career Fair 2021 em:
www.fe.up.pt/careerfair. Para tal, devem não só preencher os dados pessoais e demais
informações solicitadas, como também enviar o pitch em formato vídeo - enviando para
talent@fe.up.pt.
Posteriormente, os pitchs serão realizados em direto em sessão online. O envio prévio
dos mesmos visa apurar a qualidade e o cumprimento das condições do presente
regulamento.
Duração máxima do pitch: 90 segundos
4. Empresas presentes
Todas as empresas participantes na FEUP Career Fair 2021 serão convidadas a estar
presentes numa das 2 sessões a realizar (3 e 4 de novembro). Será fornecido a cada
empresa uma grelha simples de avaliação para que possam dar feedback sobre os
diferentes pitchs apresentados.
5. Seleção
No caso de se inscreverem na iniciativa mais do que 20 pessoas, a Unidade de Talento
fará uma seleção dos 20 melhores pitchs enviados, com base nos seguintes critérios:
- Estrutura; mensagem clara, concisa e simples; Progressão lógica; comunicação nãoverbal e postura.
6. Calendarização
Até 27 de outubro – inscrição e envio do pitch
até 29 de outubro – feedback dos selecionados e agendamento dos horários das
apresentações.
Até 1 de novembro – realização de 1 sessão de formação sobre o pitch para todos os
selecionados.
3 de novembro – Sessão 1 (16h)
4 de novembro – Sessão 2 (16h)

7.

Publicitação
Ao candidatarem-se, os estudantes concordam com o facto do seu pitch e CV poderem
ser enviados às empresas prime da FEUP bem como às demais empresas participantes
no Pitch me!

8. Propriedade
Os pitch vídeo enviados para efeitos da inscrição no Pitch me! são propriedade do
candidato, podendo ser usados para outros fins que o mesmo entenda por pertinente.
9. Disponibilidade
Ao inscreverem-se, os estudantes/graduados FEUP tomam conhecimento de que
devem ter disponibilidade para realizar o seu pitch nos dois dias em que decorre a FEUP
Career Fair.
10. Questões omissas
Na eventualmente de surgir alguma questão específica não abrangida por este
regulamento, a Unidade de Talento analisá-la-á em conjunto com o participante,
cabendo à Unidade de Talento a decisão final.
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