
Projetos

VENCEDORES



Categoria

Programas



ENTHUSIASTIC
Equipe Enthusiastic

✓ Beatriz Maria da Costa
✓ Raynara Aldênio Neves Dutra

Senac Guarulhos

Empresa que fabrica e vende a 
“Amigos da Capa”, linha de capas de 
chuva sustentáveis feitas por meio 
do processo de reciclagem de tecido 
de guarda-chuva.

VENCEDOR
DA CATEGORIA



BLIND PEN
Equipe The Thinkers

✓ Luiza Lucena Leite
✓ Talyta Christina Ferreira
✓ Wesley Lucas dos Santos 

Oliveira Assunção

Senac Campinas

Caneta voltada ao público cego ou 
com baixa visão, que por meio de 
um scanner lê qualquer superfície 
onde exista algo escrito em 
Português ou Braille, transformando 
em áudio a seus usuários. 2º COLOCADO

DA CATEGORIA



CANUDECO
Equipe The Lions

✓ Gabrielle Nascimento de Souza
✓ Sophya Nunes de Amorim

Senac Tatuapé

Canudo sustentável fabricado a 
partir da folha de bananeira, que 
será vendido com o objetivo de 
diminuir e até mesmo extinguir o 
uso dos canudos de plástico. 

3º COLOCADO
DA CATEGORIA



Categoria

Cursos Técnicos



UVBOX
Equipe RPR

✓ Paulo Cesar Murtinho
✓ Rafael de Abreu Cardoso
✓ Renata de Macedo Ferraz Melo 

Gomes

Senac Tiradentes

Produto da área protética que 
consiste numa caixa espelhada 
higienizadora, com o objetivo de 
tornar o processo de  
descontaminação de próteses, mais 
rápido, eficiente e sustentável, 
evitando a infecção cruzada. 

VENCEDOR
DA CATEGORIA



UMBRELLA CYCLING
Equipe Umbrella Cycling

✓ Lenilson Costa Guedes
✓ Solange Ramos de Souza

Senac Registro

Empresa voltada para a 
sustentabilidade, que irá produzir e 
vender mochilas e coletes 
confeccionados com tecidos 
reutilizados de sombrinhas e 
guarda-chuvas.

2º COLOCADO
DA CATEGORIA



ESTANTE PAD
Equipe Alice & Marcelo

✓ Alice Conceição Oliveira
✓ Marcelo Henrique de Oliveira 

Silva

Senac Taboão da Serra

Estante eletrônica de partituras, 
com tela touch screen, com a 
função de exibir, armazenar e 
organizar virtualmente as partituras, 
com o objetivo de tornar mais 
prático o processo e reduzir o gasto 
de papel no meio musical. 3º COLOCADO

DA CATEGORIA



Categoria

Graduação



RAIO50
Equipe Raio50

✓ Lucas Trindade Galvão Rezende
✓ Lucas Vitti

Centro Universitário Senac –
Águas de São Pedro

Empresa articuladora entre 
produtores locais de alimentos e o 
varejo, distribuindo e 
representando-os em raios de até 
50 quilômetros entre os locais de 
produção e pontos de venda 
parceiros. VENCEDOR

DA CATEGORIA



ADA WORKS
Equipe IF

✓ Fábio Luís Gabriel Vieira
✓ Gabriel Max Maia do Carmo
✓ Raphaela de Castro Rincon

Wagner

Centro Universitário Senac –
Santo Amaro

Plataforma e-Learning de 
capacitação em tecnologia, que 
busca contribuir para a inclusão de 
mulheres em vulnerabilidade social 
no mercado de TI. 2º COLOCADO

DA CATEGORIA



TESLA FIT
Equipe Tesla Fit

✓ James Pereira de Carvalho
✓ Patrick Szalontay

Centro Universitário Senac –
Santo Amaro

Linha de equipamentos para a 
prática de exercícios físicos, que se 
utiliza da tecnologia isoinercial
aliada a um dínamo, permitindo a 
realização simultânea dos exercícios 
e a geração de energia elétrica 
limpa. 3º COLOCADO

DA CATEGORIA



Categoria 

Pós-graduação



ENVELOPE
Equipe Soul Design

✓ Fernanda Polizelli Andrade 
Vaneti

✓ Luciana Favoretto Mizuta

Senac Ribeirão Preto

Abrigo portátil  – como uma barraca 
– que tem montagem fácil e 
intuitiva, e que não usa metais para 
sua estruturação. É fabricado com 
material reciclável impermeável e 
antichamas, com capacidade de 
manutenção térmica. Além de ser 
voltado ao mercado campismo, 
poderá ser utilizado por moradores 
de rua por meio de doações.

VENCEDOR
DA CATEGORIA



CONSTRUA
Equipe Construa

✓ Guilherme Zago Moraes

Senac Presidente Prudente

Aplicativo que auxilia profissionais 
da construção civil na tomada de 
decisão em obras. De uma maneira 
rápida e intuitiva, o Construa 
apresenta através de um passo a 
passo em forma de checklist o que é 
necessário para uma construção ou 
reforma otimizada e segura. 

2º COLOCADO
DA CATEGORIA



DIÁRIO DE QUIMIOTERAPIA
Equipe RSC

✓ Rosana Mayumi Abe Fuzita
✓ Cybele Belotserkovets Ribeiro
✓ Sandra Mori Kuwajima

Senac Tiradentes

Aplicativo voltado a pacientes que 
estejam passando por 
quimioterapia. Tem o objetivo de 
auxiliá-los por meio da organização 
da agenda de exames e consultas, 
esclarecendo dúvidas, orientando 
sobre as reações adversas e 
conectando pessoas com vivências 
comuns. 

3º COLOCADO
DA CATEGORIA
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