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Desafio Inova Paula Souza dá
prêmio a projeto de reciclagem

Trabalho elaborado por 
alunos de Etec de Ribeirão 
Pires foi o vencedor entre 
mais de 2 mil inscritos; 
participam alunos, egressos 
e professores das unidades 
vinculadas ao CPS

quinta edição do Desafio Inova Paula 
Souza de Ideias e Negócios teve como 

grande vencedor um sistema para 
troca de lixo reciclável por créditos 
em produtos, serviços e plataformas 
de jogos digitais. O projeto, chamado 
Cottroca, foi criado por estudantes da 
Escola Técnica Esta dual (Etec) Profª 
Maria Cristina Me  deiros, de Ribeirão 
Pires, na Grande São Paulo.

Participaram da disputa 36 fi
nalistas de Etecs e Faculdades de 
Tecnologia do Estado (Fatecs), esco
lhidos previamente a partir de mais 
de 2 mil trabalhos inscritos. Em 
segundo e terceiro lugar ficaram os 
projetos Peixe Rei e Pitiú, ambos da 
Fatec São Paulo. A cerimônia de pre
miação ocorreu na sextafeira, dia 27, 
na sede do Centro Paula Souza (CPS), 
que administra as Etecs e Fatecs.

A agência de inovação Inova 
Paula Souza é vinculada ao CPS. A 
agência tem, entre os seus objetivos, a 
função de complementar as atividades 
curriculares com ações que desenvol
vam competências e habilidades de 
inovação e empreendedorismo.

Reciclagem – Havia 12 cate 
gorias em disputa, cada uma delas 
com três projetos finalistas. Partici
param alunos, egressos e professores 
das unidades vinculadas ao CPS. Os 
trabalhos deveriam ter como base 
ideias que explorassem a relação entre 

Daiane Luchiari, de 16 anos, lembra 
que tudo começou nas aulas de biologia, 
há quase dois anos. “Num trabalho orien
tado pela professora Pamela Oliveira, ela 
deu a ideia inicial”, conta. Participaram da 
cerimônia, também, Gabriela Quinelato, 
17, e Pedro Santiago, 17, além da profes
sora Cíntia Pinho, responsável pela orien
tação do projeto.

Parceiros – A atual edição do desa
fio, correspondente ao ano de 2017, foi a 
que registrou maior número de inscri
tos: 2.278. Anteriormente, a que mais 
se aproximou disso foi a de 2014, com 
2.064 trabalhos.

Depois de avaliados pelas equipes da 
Inova Paula Souza, os 36 finalistas foram 
julgados por convidados externos, vin
culados à Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp) e ao Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae). Cada equipe teve três 
minutos para apresentar seu projeto aos 
jurados. Dos vencedores das 12 catego
rias, saíram os três melhores trabalhos de 
toda a competição.

Mauro Zackiewicz, diretor da Inova 
Paula Souza, diz que a agência busca estrei
tar as parcerias. “Até a quarta edição, o 
evento era mais caseiro. A partir de agora, 
a Inova Paula Souza faz a seleção, mas os 
avaliadores são externos. A ideia é que as 
parcerias sejam estimuladas”, afirma.

No evento de premiação, foi anunciado 
que os 36 finalistas foram credenciados 
para participar do concurso Acelera 
Startup, promovido pela Fiesp, que ocor
rerá em novembro.

Formação – Zackiewicz ressalta a 
importância educativa da competição: 
“Quando se fala em formação tecnológica, a 
primeira coisa é o desafio de acompanhar a 
tecnologia. Se não acompanhamos, quando 
o aluno se formar a tecnologia já estará 
diferente do que ele aprendeu. Não pode
mos nos basear apenas em conteúdos está
ticos, como livros”.

De acordo com Zackiewicz, os alunos, 
ao trabalharem nos projetos, “acabam desen
volvendo outras competências importantís
simas, como gestão, relacionamento e tra
balho em grupo, que estão no entorno do 
processo tecnológico”. Sua avaliação é a de 
que “começamos a formar um técnico que 
não é só mais operador de tecnologia, mas 
domina a tecnologia e a sua inovação”.

Cláudio Soares 
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o que é técnica ou tecnologicamente factível e 
o que é estrategicamente viável. A competição 
visa a revelar iniciativas das Etecs e Fatecs 
com potencial para formação de novas star-
tups (empresas da área tecnológica).

Dez alunos da Etec Profª Maria Cris
tina Medeiros, cinco deles do ensino médio 
e cinco do ensino médio integrado à Infor
mática para Internet, trabalharam no pro

jeto do Cottroca, que pretende incentivar a 
reciclagem de forma diferenciada. “A pes
soa leva o seu lixo a um centro de recicla
gem, mas em vez de receber o pagamento 
em dinheiro, converte o valor em pontos, 
que podem ser trocados por descontos 
em produtos e serviços”, explica Virgilio 
Bondesan, de 18 anos, um dos quatro inte
grantes da equipe presentes à premiação.

Categoria Projeto Unidade
1. Agronegócio e pecuária GPBrix Fatec Piracicaba

2. Alimentos e produção 
alimentar

Peixe Rei (2º lugar geral) Fatec São Paulo

3. Economia, gestão e 
negócios

Modelagem de forma 
tridimensional

Fatec Piracicaba

4. Educação Projeto Evo Fatec São Paulo

5. Gestão pública e
sociedade

Vídeos em libras para 
pessoas com deficiência nos 
cursos técnicos da Etec

Etec Prof. Elias Miguel 
Junior (Votorantim)

6. Informação, tecnologias 
e comunicação

Projeto Zordon Fatec São Paulo

7. Infraestrutura Silent Comfort Etec Doutora Ruth 
Cardoso (São Vicente)

8. Produção cultural e 
design

Fábrica de histórias Fatec Pindamonhangaba

9. Produção e processo 
industrial

Pomada protetora solar 
com repelente

Etec Prof. José Carlos 
Seno Junior (Olímpia)

10. Recursos naturais e 
meio ambiente

Cottroca (1º lugar geral) Etec Prof. Maria 
Cristina Medeiros 
(Ribeirão Pires)

11. Saúde, ambiente e 
segurança

Liberlift Fatec São Paulo

12. Turismo, hospitalidade 
e lazer

Pitiú – pesca radical de 
bijupirá tratado em sistema 
de permacultura marinha 
sustentável (3º lugar geral)

Fatec São Paulo

Ganhadores das 12 categorias
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Mauro: Importância educativa da competição

Grupo
vencedor
do Projeto 
Cottroca
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