
13h30 Abertura do evento

13h45 às 14h20

Apresentação de Pitch dos Alunos:                                                                                                     

- UltraVolts, categoria: indústria                                                                                                             

- Trolley Parks, categoria: indústria                                                                                                        

- DSA: Desidratador Sustentável de Alimentos, categoria: social e saúde                                             

- Sistema de Lâmpadas de Emergência, categoria: indústria                                                                           

- Vibra Genius, categoria: indústria                                                                                                                           

- Parque de diversões: chapéu mexicano, categoria: indústria                                                                   

- Down Table, categoria: social e saúde                                                                                                 

- Giz de Cera, categoria: indústria                                                                                                              

- CARDISANS, categoria: social e saúde

Experience 1:  Jornada Maker

Tema: do físico ao digital, como as empresas estão se preparando

Palestrante: Allyn Grey de Almeida Lima Pierre    Empresa:  Venturus

Tema: Do físico ao Digital como as empresas estão se preparando

Palestrante: Bruno Normanha                         Empresa: Bee creative

Tema: MKT-Digital. Como a transformação digital afeta o Marketing das empresas. E como 

a pandemia da COVID-19 acelerou todos os processos de transformação digital nessa área. 

Palestrante: Fernando Ultremare                  Empresa: Dextra

Tema: A evolução digital nas empresas e no mercado de trabalho de tecnologia

18h20 Retorno

Intervalo

Programação Dia 25/11

Bloco 1

14:25h às 15:05h

15h15 às 15h55

16:05h às 16:45h

16h50 às 17h25

Apresentação de Pitch dos Alunos:                                                                                                     

- Monitoramento da qualidade do ar: MonitorAr, categoria: social e saúde                                                                                                                                                                       

- MUHACIB - Micro Usina Hidrelétrica Alternativa para Comunidades Isoladas no Brasil, 

categoria: social e saúde                                                                                                                              

- WhUniversity, categoria: Tecnologia da informação                                                                                      

- Barco viking, categoria: indústria                                                                                                            

- Música eletrônica, piratas do caribe , categoria: Tecnologia da informação                                                                                                                            

- PróKid: chapéu mexicano, categoria: Social e saúde                                                                               

- Gel à base de tomilho para prevenção de doenças causadas por microorganismos, 

categoria: social e saúde                                                                                                                          

- SICCA - Sistema Integrado de Controle e Comunicação de Ambientes, categoria: 

Tecnologia da Informação                                                                                                                            

- PULSEIRA NOTURNA DE SOCORRO PARA PESSOAS COM EPILEPSIA, categoria: social e 

saúde



18h30 às 19:05h

Apresentação de Pitch dos Alunos:                                                                                                     

- APDV:Auxiliando os Primeiros Passos, categoria: social e saúde                                                                                                                                                                       

- Música usando o arduino, categoria: Indústria                                                                                                       

- Spy- Sistema de Reconhecimento de Imagens para Identificação de Espécies Animais, 

categoria: Tecnologia da informação                                                                                                        

- Estação Meteorológica de Baixo Custo, categoria: indústria                                                                                                            

- Encontre seu pet perdido, categoria: Social e saúde                                                                                                                          

- MIT Hidrelétrica, categoria: Indústria                                                                                                  

- TDA (transmissão, distribuição e abastecimento), categoria: Indústria                                                                                                                     

- Alimentador automático para cachorros, categoria: Indústria                                                                                                                          

- Sistema de monitoramento de consumo de energia elétrica particular em tempo real, 

categoria: social e saúde

Experience 2:  De volta para o Futuro

Tema: Desafios e oportunidades para um futuro digital e disruptivo

Palestrante: Alexandre Debatin                       Empresa: Estrelas do Marketing   

Tema: Transforme a sua vida desenvolvendo os 7 super poderes do novo profissional 

digital: o seu futuro é hoje e a sua hora é agora.

Palestrante: Paula Freneda                                Empresa: Deloitte Brasil

Tema: Inovação e Empatia

Palestrante: Bruno Vaz                                         Empresa: meme Digital 

Tema: Desafios e oportunidades para um futuro digital e disruptivo

Link para acessar as palestras: https://youtu.be/Uc-6oFEVqAY    

19h10 às 19h50

20h às 20h40

20h50 às 21h30

21h35 às 22:10h

Apresentação de Pitch dos Alunos:                                                                                                     

- Lapside, categoria: tecnologia da Informação                                                                                                                                                                       

- Projeto SAMBA, categoria: Indústria                                                                                                       

- PadaTempo, categoria: Tecnologia da informação                                                                                

- O Ciclo, categoria: Indústria                                                                                                                                

- BillyBuilder, categoria: Tecnologia da Informação                                                                                                                   

- Fitorremediação como alternativa para a recuperação de solos contaminados por cádmio 

e ferro, categoria: Ciência e Arte                                                                                                                        

- Geração de Energia através da liberação de gases da produção do carvão vegetal , 

categoria: Social e Saúde                                                                                                                                                                                                                                                    

- DropWater, categoria: Indústria                                                                                                             

- Pro.Clicker, categoria: tecnologia da Informação   

Bloco 2


