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PREZADAS FUTURAS E ATUAIS EMPREENDEDORAS E INOVADORAS 
& 

PREZADOS FUTUROS E ATUAIS EMPREENDEDORES E INOVADORES, 
 

Por meio desta mensagem formalizo que  estamos com 4 unidades com o Programa Escola de 
Inovadores em três cidades (“Mauá: Etec de Mauá & Fatec de Mauá (Sede & Junção)”; “São 
Bernardo do Campo: Fatec de São Bernardo”; “São Paulo: Fatec Zona Sul”)  
da nossa regional. 
 
Peço o grande favor que os prezados diretores e influenciadores divulguem nas vossas 
unidades e entorno que as inscrições foram prorrogadas e terminam dia 14/09/2021 e a 
importância que as referidas unidades tenham projetos inscritos e por favor ressaltem 
principalmente aos professores das disciplinas relacionadas a TCC (Planejamento de TCC, 
Desenvolvimento de TCC, TG entre outras), empreendedorismo, inovação e projetos, além de 
divulgar no respectivo entorno pois a comunidade também pode participar. 
 

I - DIRETRIZES PARA INSCRIÇÃO: 
 
Link da Inova: inova.cps.sp.gov.br 
Link direto para inscrição: https://inova.cps.sp.gov.br/inscricao-escola-de-inovadores-13/ 
Deverá ser escolhida uma das três unidades mais proxima no link direto da inscrição:  

- MAUÁ - ETEC DE MAUÁ & FATEC DE MAUÁ  #128 
- SÃO BERNARDO DO CAMPO - FATEC ADIB MOISES DIB #126 
- SÃO PAULO - FATEC ZONA SUL #137 

Informações :  
          - Prof. Gerson Zuzarte 
          - Celular/ Whats : 9915810 47  
           - E-mail: agente10.inova@cps.sp.gov.br) 
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II - DETALHES DA  13ª  EDIÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA DE INOVADORES: 
 
Histórico: A Escola de Inovadores foi criada em junho de 2015, pela INOVA CPS, com a 

finalidade de fomentar o empreendedorismo por meio de um ferramental básico de 

empreendedorismo e inovação. No formato de um curso de extensão, disponibiliza um 

ambiente criativo para que os participantes se capacitem e desenvolvam modelos de negócios 

sustentáveis com a finalidade de viabilizarem-nos, num próximo passo, por meio da criação e 

desenvolvimento de suas próprias empresas ou startups. 

Público-alvo: são pessoas com interesse em desenvolver seu próprio negócio, notadamente 

alunos e ex-alunos de cursos técnicos e tecnológicos do Centro Paula Souza ou de qualquer 

instituição de ensino público ou privado de nível médio, médio-técnico ou superior, bem como 

empreendedores da região. 

Desenvolvimento e estruturação:  o desenvolvimento da 13ª Escola de Inovadores 

acontecerá no formato de um curso de extensão com 40 horas, gratuito, distribuídos em 10 

módulos, em ambiente digital online, síncrono e assíncrono, de 4 horas cada, no formato de 

webinar. Tais módulos serão organizados semanalmente nos sábados e serão gravados, 

quando serão abordados e trabalhados os temas específicos preparados para apoiar 

especificamente para apoiar os projetos selecionados. Adicionalmente, será disponibilizado o 

e-Book da Escola de Inovadores na plataforma do curso. 

Estruturação das atividades: nas dez semanas de curso teremos na sequencia “Desafios do 

empreendedor”, “Marketing e comunicação para empreendedores ", “Tecnologia Aplicada aos 

Negócios”, “Abertura e Manutenção de Empresas”, “Laboratório de Ideias”, “Proposta de Valor”, 

“Ferramentas para chegar ao seu cliente”, “Da ideia ao mercado (Modelagem do 

Negócio)”,  “Prototipagem (Produtos e Serviços)”, “Como falar com seu cliente e com o 

investidor - Elevator Pitch” “Business Model Canvas”. 

 

 

III - NO PROGRAMA ESCOLA DE INOVADORES SERÃO ABORDADAS EM 10  
SEMANAS OS SEGUINTES TEMÁTICAS:  
 

SEMANA 01 - Desafios do empreendedor.      

SEMANA 02 - Marketing e comunicação para empreendedores. 

SEMANA 03 - Tecnologia aplicada aos negócios.      

SEMANA 04 -  Abertura e Manutenção de Empresas. 

SEMANA 05 -  Laboratório de Ideias. 

SEMANA 06  - Proposta de Valor. 

SEMANA 07  - Ferramentas para chegar ao seu cliente. 

SEMANA 08 - Da ideia ao mercado (Modelagem do Negócio). 

SEMANA 09 - Prototipagem (Produtos e Serviços). 

SEMANA 10 - Como falar com seu cliente e com o investidor - Elevator Pitch. 
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IV - CRONOGRAMA: 

1) 16/08 a 14/09/2021 - Divulgação pela unidade do CPS e pelo Agente de Inovação em 

Site, Facebook, Parceiros, release mídia jornalística 

2) 16/08 a 14/09/2021 - Período para a inscrição dos candidatos, que deverá ser 

realizada no site por meio do link: https://inova.cps.sp.gov.br  

3) 15/09/2021 - Análise das inscrições e processo seletivo. A avaliação das inscrições 

será realizada por um Comitê composto por membros da unidade CPS e pelo Agente de 

Inovação (Inova CPS).  Como critérios de avaliação teremos um comitê que fará a 

avaliação onde a pontuação será feita com base na escala Likert (5 - excelente a 1 - não 

atende), considerando os seguintes critérios: (I) Conteúdo de inovação dos produtos ou 

serviços a serem ofertados; (II) Potencial mercadológico; (III) Potencial de geração de 

valor; (IV) Viabilidade técnica /Potencialidade de empreendedorismo;  

4) 16/09/2021 - Divulgação dos projetos selecionados no site da unidade escolhida e/ou 

por e-mail.  

5) 16/09 a 24/09/2021 - O Agente de Inovação contatará os responsáveis pelos projetos 

selecionados de uma determinada unidade e os orientará sobre as primeiras etapas - 

KICK OFF - Reunião dos agentes com participantes da Escola de Inovadores de cada 

unidade. 

6) 25/09/2021 - Início das capacitações em ambiente digital, no formato de webinar 

conforme agenda. 

7) 1/12/2021 - Encerramento do programa. 

 

Para maiores detalhes estou à disposição (Cel./Whats/SMS: 9 91581047; E-mail: 

agente10.inova@cps.sp.gov.br) 

 

Atenciosamente,  

 

Gerson Zuzarte 
Coordenador Regional-A.R.I. 
Agência INOVA Paula Souza 
Região SA.SBC.D. M.RP.RGS.SP 
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