
Desafio Inova Paula Souza 

 

http://www.inovapaulasouza.sp.gov.br/ 

Participe: Veja a seguir como Participar. 



Desenvolvendo a Cultura Empreendedora 
com foco na inovação 
 
 

É uma competição de Modelo de Negócios, apresentados via 
tela do Modelo de Negócio CANVAS, entre equipes formadas 
por alunos, egressos, professores, funcionários ou membro da 
comunidade externa, que tenham como base ideias que 
explorem a relação entre o que é técnica ou 
tecnologicamente factível e o que é estrategicamente viável, 
buscando atender às necessidades de pessoas e contribuir 
para o desenvolvimento sustentável. 
 

O que é o  “Desafio Inova Paula Souza” 



http://ideialab.inovapaulasouza.sp.gov.br/index.jsp 

Como Fazer a inscrição  de meu 
projeto Inovador 

Entre no site descrito abaixo, role até o final da página e faça o 
seu cadastro. 

Em seguida, preencha o formulário de inscrição de seu 
projeto de Inovação, conforme o modelo  que segue no 
slide abaixo: 



Título do Projeto: deve representar de forma objetiva a ideia que pretende desenvolver para modelar a criação de negócio – uma 

LEAN STARTUP. 

Eixo Tecnológico do Projeto:  
Descreva em uma frase o negócio que pretende desenvolver. 

A Equipe: Apresente a sua Equipe entre 3 a 5 membros: Nome, Idade e descrição de cada membro da equipe, suas formações e 

competências para o desenvolvimento do projeto, indicando se é aluno matriculado, egresso, professor ou membro externo à 
comunidade Centro Paula Souza. 

O Problema: Qual problema buscam resolver para sociedade? Indique o grau de alinhamento com demandas reais de 

mercado. Como esse problema é resolvido hoje em dia?   

A Solução: De que forma se pretende solucionar esse problema? O que há de novo nessa solução ?  

A Solução: Por que você decidiu focar nessa solução. Qual o membro que tem expertise nessa área? 

O Mercado: Quais são os potenciais usuários ou clientes para o seu negócio ?  

O Mercado: Qual é o tamanho do mercado que você busca atingir com a criação de um negócio a partir deste seu projeto. 

Os Concorrentes: Quem são seus potenciais concorrentes, e/ou quem pode se tornar seu concorrente ao longo do 

desenvolvimento do seu modelo de negócio? 

O Modelo de Receita: Como você pretende fazer chegar seu produto ou serviço aos usuários? Como você vai ganhar dinheiro 

com a execução de sua Lean Startup? 

O Representante da Equipe (um aluno regularmente matriculado):  

Nome Completo: 
Endereço completo: 
Telefone para contato: 
e-mail: 
Nome Skype: 
Unidade em que está matriculado 

O FORMULÁRIO online DE INSCRIÇÃO  



Eixos Tecnológicos  
do IDEIALab@INOVA Paula Souza 

1. Produção Industrial 
2. Produção Alimentícia 
3. Controle e Processos Industriais 
4. Gestão e Negócios 
5. Turismo, Hospitalidade e Lazer 
6. Infraestrutura 
7. Recursos Naturais 
8. Ambiente, Saúde e Segurança 
9. Informação e Comunicação 
10. Produção Cultural e Design 


