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Competição: Startup Way 

 

Propósito: Em parceria com o SEBRAE, o desafio tem como objetivo proporcionar uma experiência 

imersiva para que nossos alunos desenvolvam as competências e habilidades exigidas pelo 

mercado. Tais como: resolver problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, liderança, 

trabalho em equipe, inteligência emocional e tomada de decisão; Além do uso de mídias para 

trabalhos em equipe e saber se comunicar com o mercado. 

 

Período da competição: 12/11 a 30/11  

 

Apresentação final da equipe Green Tech (banca): 30/11 

 

Classificação da equipe na competição: 3º lugar entre os IFs de PE 

 

Mentores:  Rosana Cohen e Mário dos Anjos. 

 

Nome do projeto: ABC sênior. 

 

Resumo: Com o objetivo de resgatar a cidadania integrando os idosos analfabetos novamente 

para a sociedade, desenvolvemos uma solução na qual chamamos de: ABC sênior, um aplicativo 

de educação voltada para o público mais velho, com a interface audiovisual e bastante interativa, 

o ABC sênior poderá alfabetizar com conteúdo menos “infantis”, que são muito usados hoje em 

dia em programas de educação para adultos. 

 

link do projeto: https://www.youtube.com/watch?v=FshdxFrgZ7E&feature=youtu.be 

   

 

Nossa experiência: Começamos com o incentivo do IFPE campus Garanhuns, através do Núcleo 

de Inovação Tecnológica (NIT). A ideia do projeto surgiu de um problema de pessoas próximas a 

nós, a avó de uma integrante do grupo. O próximo passo foi desenvolver a solução, que mais tarde 

chamamos de ABC sênior, quanto ao processo, somos gratos por tudo que aprendemos com 

nossos mentores, Rosana Cohen, consultora da SEBRAE, e Mário dos Anjos, professor da 

Universidade Federal de Pernambuco, que nos deram todo o apoio necessário para chegarmos 

na final, mas além disso, aprendemos com cada etapa na qual vivenciamos de forma intensa, 

como quando participamos de um demolation com outro grupo da competição, pessoas incríveis 



com ideias mais fascinantes ainda, esse momento de troca foi revigorante e descontraído, nos 

dando mais motivação para seguirmos em frente.  

 

Expectativa sobre a continuação do projeto: Sabemos que o ABC sênior tem muito o que ser 

trabalhado, porém pensamos sim em continuar o projeto futuramente, achamos ser uma ideia com 

muito potencial, e que não pode ser descartada assim tão rapidamente.   

 
 

 

 
Foto mais recente da equipe Green Tech (2019) 


