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AiFast -  Aplicativo com finalidade de fazer a ligação entre comerciantes e entregadores

autônomos, os motoboys, visando sanar as dificuldades em conseguir profissionais de

entrega na demanda em que necessitam e os entregadores com disponibilidade para

pequenas entregas  locais,  possibilitando  fácil  acesso  aos  clientes  e  flexibilidade  na

frequência que acharem interessante. 

BioBroto - Desenvolvimento e comercialização de vasos biodegradáveis a partir de fibras

de bucha vegetal,  visando atender  aos setores de mudas e paisagismo, através da

utilização de diferentes substâncias junto  à matéria-prima para atendimento de cada

setor. Contato: @biobroto e biobrotopaisagismo@gmail.com 

NoteVet -  Aplicativo  de  acompanhamento  de  pacientes  e  gerenciamento  de

estabelecimentos  veterinários.  Através  do  celular,  o  médico  veterinário  poderá

acompanhar com eficiência os pacientes visualizando a evolução do quadro e também

terá o controle do estoque dos seus estabelecimentos.

Numisma - Preparatório olímpico para que estudantes do ensino médio se saiam bem em

olimpíadas de matemática, astronomia e informática por menos de R$ 1,00 por dia. 

Polvo - App de mobilidade urbana, com funções de Compra Personalizada, por meio do

Personal  de  compras  em  supermercados  e  entrega  no  endereço  do  cliente.  Com

funções de lista personalizada e opção de acompanhamento da compra pelo cliente. 

Ponta Pé  – Focada em proporcionar a pequenos e micro empresas a oportunidade de

entrar  para  o  universo  das  mídias  digitais  de  maneira  simples  e  sem burocracias,

compreendendo as dores do empresário e sendo uma ponte para algo que talvez este

dono do negócio  não domine bem, o marketing digital.  Nosso objetivo é utilizar  de

estratégias simples e uma linguagem facilmente compreensível  simplificando termos

técnicos e complicados para aqueles que não os dominam bem, a fim de garantir que o

mundo digital como ferramenta de divulgação e venda seja acessível a todos. 

SensorMe - foco na redução de riscos de acidentes de trabalho ocasionados por estados

de sonolência  e  cansaço,  visando a  construção  de equipamentos e  protocolos  que

minimizem esses riscos. Contato: sensorme.adm@gmail.com 
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TINA -  Aplicativo  informativo  e  interativo  sobre  saúde  da  mulher;  com  informações

individualizadas, personalizadas e acessíveis, de acordo com idade e período em que

o/a cliente se encontra, tendo como principal função veicular informações seguras ao

público, promovendo a garantia de que a privação de conhecimento não seja um fator

de agravo na qualidade de vida dos usuários e estimulando a prevenção de doenças e

a promoção de saúde. Com público alvo composto por mulheres na faixa etária entre 16

e  40  anos,  com  acesso  à  internet  e  que  utilizem  redes  sociais.  Funções  como

calendário menstrual completo e personalizado, informações integrais sobre saúde da

mulher, lembretes individualizados, indicações de consultas e clínicas próximas serão

disponibilizados,  visando  estimular  o  acesso  médico  de  forma  facilitada  e  prática.

Contato: @br_tina 

WeSports - plataforma focada em treinamento, com objetivo de transformar todos os times

amadores dos E-Sports. Contato: @appwesports e facebook.com/wesportsapp 


