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Timestamp
Nome do 

Proponente:
Formação: E-mail: Telefone fixo: Celular:

Título do 

Projeto:
Origem:

Qual problema busca 

resolver para sociedade?
Solucionar esse problema? 

Potenciais clientes? 

Tamanho do mercado a 

partir deste seu projeto?

Potenciais 

concorrentes?

15/02/2019 21:40

Leandro 

Filiagi 

Machado

Mestrado

leandrofili

agi@hot

mail.com

17 99271-0501 17 99271-0501

Alarme 

Residencial/Co

mercial de 

Baixo Custo, 

com sensor 

de incêndio e 

botão Pânico.

COMUNID

ADE

Em bairros planejados, 

especialmente os de 

baixa renda, o problema 

com a segurança é 

assunto sério. Com 

muitos roubos, pois em 

grande maioria, os 

moradores trabalham em 

horário comercial, e é 

alarmante o numero de 

residencias furtadas.

Desenvolvimento de um 

Alarme 

Residencial/Comercial de 

Baixo-Custo, monitorado on-

line via Internet(IoT), 

inclusive com sensor de 

incêndio e botão de pânico. 

O Baixo custo, aliado a 

novas tecnologias é o 

diferencial. Moro em um 

bairro popular planejado de 

1.600 casas e é alarmante o 

numero de residencias 

furtadas, todos procuram 

dispositivos de segurança.

Casas e comércios em 

bairros populares. Só no 

bairro onde moro são 

1.600 casas populares, e 

os lançamentos de bairros 

populares não para.

Concorrentes 

indiretos apenas, 

que são alarmes 

comerciais, mas 

são caros e nao 

apresentam a 

tecnologia do 

projeto.



16/02/2019 22:45

Antonia de 

Fátima 

Zanchetta 

Serradilha

Enfermeira

antonia.s

erradilha

@etec.sp.

gov.br

(17)3552 1753 (17) 981277391

Segurança do 

Paciente no 

Preparo e 

Administração 

 de 

medicamentos

ETEC A segurança do paciente

Descrevendo os erros mais 

frequentes de medicação 

que envolvem o preparo e a 

administração de 

medicamentos por técnicos 

em Enfermagem, a partir 

das notificações de eventos 

adversos em todos os 

setores de um hospital 

escola. O que há de novo é 

que muitos profissionais 

ainda cometem muitos 

erros, muitas vezes fatais 

em relação ao preparo e 

administração de 

medicação e por isso decidi 

focar na busca de soluções 

para manter a integridade 

do paciente.

Os pacientes juntamente 

com os Técnicos em 

Enfermagem de um 

hospital escola de 

Catanduva.

Concorrentes: 

São os demais 

pacientes e 

Técnicos em 

Enfermagem que 

irão se beneficiar 

com os achados. 

A partir dos 

resultados 

esperados, 

pretende-se 

conscientizar os 

Técnicos em 

Enfermagem 

sobre a 

importância da 

Segurança do 

paciente no 

Preparo e na 

administração de 

medicamentos.

18/02/2019 10:47
Ana Maria 

Casteluci

direito 

graduação

primemot

ors2018

@gmail.c

om

1733080603 17991371960

Mobilidade 

urbana 

ecológica e 

sustentável

COMUNID

ADE
mobilidade

Porque atualmente as 

pessoas precisam se 

deslocar rapidamente, com 

baixo custo, sem poluição 

sonora e ambiental

Pessoas que precisem se 

locomover dentro da 

cidade. O mercado que 

busco atingir é o nacional.

MUUV por hora



18/02/2019 12:56

Amanda 

ferreira da 

silva

Arquitetura 

e 

Urbanismo

amandafe

rreira.silv

a@hotma

il.com.br

1730331740 17991942099 Arq. Na Combi
COMUNID

ADE

Buscamos resolver 

problemas de cunho 

funcional a estético, 

abrangendo os aspectos 

técnicos de forma eficaz, 

além de uma atuação 

responsável do ponto de 

vista ambiental.

Pretende se solucionar tais 

aspectos através da 

inserção de uma arquitetura 

mais participativa e lúdica. 

A inserção do conceito "na 

combi" aborda a intenção 

de retomar os aspectos 

positivos do passado as 

inovações tecnológicas do 

presente. Almeja se utilizar 

tão conceito para tornar o 

projeto mais dinâmico, 

abrangendo uma atuação 

rotativa através da 

construção de um escritório 

ambulante.

Buscamos um público 

diversificado, a partir da 

elaboração de residenciais 

unifamiliares, com público 

familiar e geral, até a 

atuação em parcerias 

corporativas e empresas 

de grande porte. Nossa 

atuação e vasta, podendo 

desenvolver produtos 

desde a elaboração de 

cenários em peças teatrais 

até a o estudo de planos 

diretores no meio urbano.

Nossos 

concorrentes são 

os profissionais 

atuantes no ramo 

da construção 

civil, como 

arquitetos, 

engenheiros e 

técnicos em 

edificações e 

afins.



19/02/2019 09:31
Paulo Pires 

Correia

Superior - 

Direito

paulopcor

reia@bol.

com.br

(17) 3304-5644 (17)99619-2909
Shopping 

Virtual

COMUNID

ADE

modernização no sistema 

de vendas

trabalho no atacado em 

confecções e muitos lojistas 

não está tendo como deixar 

sua loja física para dirigir-se 

aos shoppings de atacado 

para efetuar compra, dai o 

sistema facilitaria para esses 

lojistas que poderiam 

adquirir os produtos 

desejados, sem ter que se 

ausentar de seu 

estabelecimento

Os clientes potenciais são 

os atuais lojistas em 

shopping atacadista deste 

segmento. Pretendo 

atingir todos os 

confeccionistas que 

possuem loja física e 

também lojistas que 

compram produtos para 

revenda

Já há um sistema 

de vendas pelo 

facebook e 

também 

instagran, 

contudo estas 

plataformas não 

são específicas, 

são relacionais 

também, mas o 

que pretendo 

criar seria 

específico, 

mesmo assim, 

não os vejo como 

concorrentes, 

pois o mercado 

nesse segmento 

é amplo e penso 

que conseguirei 

ser mais 

específico

19/02/2019 09:41

Cleiton 

Fernando 

Torres

Cursando 

Superior

Fernando

torresvet

@hotmail

.com

(17)991217770 (17)991718292
Cria Mundo 

Animais
FATEC

Ensinar crianças de onde 

vem seus produtos 

consumido dentro de casa

Pretendo criar um jogo 

aonde a criança vai saber de 

onde vem (Ex, as crianças 

pensam que o leite vem do 

mercado e nao da vaca . 

Oque ha de novo, ajudar na 

educaçao mostrando a real 

natureza da vida no campo,. 

Decidi focar pois vejo a 

evoluçao das criancas e com 

esse jogo ou site voltar a 

naturalidade de fomos um 

dia

Maes e crianças de 2 a 6 

anos podemos ate ampliar 

para ensinar ingles no 

jogo,. Mercado Nacional

Concorrentes sao 

muitos jogos que 

tem no mercado, 

e na verdade nao 

sei quem pode 

concorrer comigo 

futuramente



19/02/2019 15:42
sebastian 

cornejo

Formado 

em 

Administraç

ao

bkr.sebas

tiancornej

o@gmail.

com

0 11999182563
The Mister 

Rabitt Kindom

COMUNID

ADE

A falta de educação 

financeira do cidadão, a 

valorização de suas 

experiências como 

clientes, a criação de 

informações verdadeiras 

na procura de profundos 

significados para 

contribuir na procura de 

uma melhor qualidade de 

vida e a distribuição justa 

da riqueza dentro de uma 

comunidade virtual e 

fisica.

atravez de um aplicativo 

para smart phone que será 

focado em inserir usuarios 

dentro de uma comunidade 

virtual que irá compartilhar 

experiências e criar 

informações relevantes 

para ajudar a seus membros 

a desidir, economizar 

tempo e também gerar 

recursos que beneficiam 

monetariamente membros 

desta comunidade.

A novidade é que a 

aplicação é um jogo lúdico, 

inserido num Reino onde 

haverá personagens (como 

Rey, Guarda Real, 

Cavaleiros), instituições 

(como banco, catedral) e 

atividades ludicas, tudo 

focado na obtenção e 

entrega de informações 

sobre essas experiências 

que estão acontecendo 

espontaneamente no 

mundo fisico.

Essa informação busca 

gerar uma grande base de 

dados que manterá um 

feedback permanente com 

os usuários e as empresas 

privadas o instituçoes 

Publicas, que desidan 

adquerir estos dados sobre 

Os usuarios serão toda 

pessoa fisica que baixe o 

aplicativo e que depois de 

um cadastro, assinando os 

termos de uso, podera 

usar o aplicativo. usuarios 

a partir de 14 anos na 

frente numa primeira 

etapa. os clientes sao 

empresas de productos o 

servicios que procuran 

avaliaçoes espontaneas, 

segmentadas e claras.

nesta primeira etapa 

tambem o mercado é do 

tamanho de um municipio 

como SJ do Rio Preto ou 

Campinas, considerado 

como um perido de "testes 

e ajustes" na apertura do 

aplicativo ao mercado, 

onde poderemos estimar 

su alcance na populaçao 

com estadisticas e 

projeções de crescimento. 

por exemplo o pessoal 

necessario para atinjir um 

Estado ou um Pais todo 

como objetivo final. 

pensamos em um 

crecimento gradual e de 

investimento continuo 

para tornar nosso 

aplicativo em tendencia 

nacional.

facebook, 

empresas de 

marketing, 

google guide, 

google maps, 

pessoas fisicas, 

aplicativos 

propios de 

empresas.



19/02/2019 20:26
Daniel Vitor 

Franco

Graduado 

em 

Engenharia 

Civil

daniel@a

reabim.co

m.br

(17)3249-4872 (17)98158-6801

Plataforma de 

obras - 

areaBIM

ETEC

Dificuldade no 

planejamento e 

gerenciamento de obras

Com a plataforma areaBIM.

Somos uma plataforma de 

trabalho exclusiva para 

transferência de dados e 

informações em todo o 

período de planejamento e 

execução da obra. 

Mudamos o conceito 

construtivo com nosso 

sistema de trabalho 

colaborativo entre 

construtora, profissionais, 

clientes e fornecedores sob 

a tecnologia BIM 4D e 5D, 

agregando em um único 

espaço agilidade, 

comodidade e 

transparência em todo ciclo 

de vida da edificação.

Construtoras de médio e 

alto padrão; Engenheiros; 

Arquitetos; Orçamentistas; 

Projetistas. 

Segundo o IBGE, as 

empresas ativas na 

indústria da construção 

com 

mais de uma pessoa 

ocupada totalizaram 127 

mil, ocupando cerca de 2,0 

milhões de pessoas. Nossa 

meta é atingir as 

construtoras e 

profissionais que 

trabalham diretamente 

com planejamento e 

gerenciamento de obras 

inclusos nas 127 mil 

empresas do Brasil.

Empresas de 

Software para 

orçamentos, 

gerenciamentos 

e 

acompanhamento 

 de obras. 

Ex: Sienge; 

VejaObra; 

Orçafacil



20/02/2019 09:22
Carina 

Rondini
Doutorado

carina.ron

dini@une

sp.br

17 32276294 17 996191929

REDE DE 

ATENDIMENT

O INTEGRAL 

AO 

SUPERDOTAD

O (RAIS)

COMUNID

ADE

O Brasil tem legislação 

específica para os alunos 

superdotados, todavia a 

aplicabilidade dos 

dispositivos legais não é 

algo regular no território 

brasileiro. Há diversas 

ações pulverizadas, 

principalmente nas 

regiões sul e sudeste, 

mas ainda assim não 

chega às escolas, lócus 

natural de atendimento a 

esse alunado. A falta de 

professores 

especializados no tema 

das altas habilidades é 

um dos entraves para o 

oferecimento de serviços 

especializados aos 

superdotados. O Brasil 

conta com diversos 

pesquisadores na área 

que vez ou outra, 

oferecem cursos locais de 

formação inicial no 

assunto. Na contramão 

temos outras áreas que 

oferecem cursos em EAD, 

como forma de ir mais 

longe, diminuir a 

distância de quem está 

longe desses polos 

efervescentes de troca de 

saberes.

Uma plataforma que 

disponibilizará: uma lista de 

contatos de palestrantes, 

cursos temáticos de curta 

duração; curso de 

especialização; banco de 

ideias para o 

enriquecimento curricular; 

nomes de profissionais nas 

diversas regiões brasileiras 

que podem 

atender/identificar os 

alunos com traços de altas 

habilidades; etc. Um único 

lugar que possa oferecer 

informações/serviços para 

os agentes educacionais, 

pais/responsáveis, alunos 

com altas habilidades, 

pesquisadores.

Agentes educacionais, 

pais/responsáveis, alunos 

com altas habilidades, 

pesquisadores.

Pesquisadores 

em geral



08/03/2019 15:19
Danilo José 

da Silva

Arquitetura 

e 

Urbanismo

arq.danilo

.silva@g

mail.com

1732152102 17991048619 BOX HOUSE
COMUNID

ADE

Solucionar o déficit da 

moradia própria da 

população, utilizando-se 

uma metodologia de 

urbanização sustentável.

Criando e desenvolvendo 

uma unidade residencial 

Econômica e Sustentável.

Uma residência 

desenvolvida com materiais 

que satisfaçam as condições 

de sustentabilidade, 

economicamente viável, 

funcional e de ágil 

construção, agregado a um 

design estético, 

diferenciando-se das 

tradicionais moradias atuais.

Porque há uma busca 

constante na melhoria das 

condições em moradias, de 

maneira a ser funcional, 

sustentável e barata.

Principalmente famílias de 

baixa renda, instituições 

governamentais que 

proporcionam acesso à 

moradias de Interesse 

Social e construtoras que 

vendam moradias em 

grande escala para um 

público de menor renda.

Atingir a todos que 

necessitam de 

acessibilidade à moradia 

unifamiliar, individual e 

que ainda não possuem 

moradia, e as famílias que 

vivem em condições 

precárias 

(comunidades/favelas).

Os potenciais 

concorrentes são 

as construtoras 

que desenvolvem 

unidades 

residencias de 

baixo custo.


