
                                                                                                    

Alunos de Administração desenvolvem modelos 
diferenciados de negócios  

Os projetos vão de aplicativos que monitoram a qualidade dos alimentos 
até um sistema que visa à melhoria dos procedimentos bancários por meio 

de inteligência artificial 
 
No próximo sábado (26/05), o Centro Universitário FEI promove a Feira de 

Empreendedorismo, onde alunos do curso de Administração apresentarão trabalhos 
desenvolvidos nas disciplinas do curso, com objetivo de colocar os estudantes em 
contato com o mercado de trabalho, além de estimulá-los a pensarem em soluções 
criativas e inovadoras. Divididos entre projetos de novos negócios e projetos de 
sistemas de informação (aplicativos para smartphones), os estudos estarão expostos no 
campus São Paulo, que fica no bairro da Liberdade, e abordarão diversos temas, 
sugerindo soluções inovadoras para problemas do cotidiano. O Os trabalhos serão 
avaliados por profissionais e executivos externos das áreas de Investimento e 
Empreendedorismo, que também palestrarão sobre o ecossistema de Startups. Além 
disso, a FEI promoverá dois campeonatos de Pitch Fight, um jogo, no qual os 
competidores (alunos) apresentam suas ideias e precisam colocá-las a prova para 
vencer. 

Os alunos são orientados pelo professor da disciplina de Implementação de 
Negócios, Luiz Ojima Sakuda, também coordenador da exposição e pela professora de 
disciplina de Sistemas de Informação, Eryka Eugenia Fernandes Augusto. A lista 
completa dos projetos pode ser acessada no site oficial do evento, no link: 
http://fei.edu.br/feiradeempreendedorismo/. Abaixo, confira os destaques do evento!  

 
Projetos de Novos Negócios  
*Cozinha comigo? 
O Cozinha comigo? é uma plataforma de contratação de Home Chef, que busca incluir 
o consumo coletivo e eficiente no nosso dia a dia, além da difusão cultural por meio das 
diversas culinárias que irão compor a plataforma. 

*Potinho 
A Potinho é um negócio com o objetivo de oferecer de forma prática, rápida e com 
qualidade, refeições para crianças entre dois e dez anos de idade. As refeições estão 
disponíveis em comidas prontas e quentes para consumo, comidas congeladas e com 
apelos estéticos, que auxiliam os pais na difícil tarefa de fornecer comida saudável aos 
filhos. O negócio contará com um delivery rápido.  
 
*MyJourney 
O MyJourney visa proporcionar aos clientes, pacotes completos e personalizados para 
eventos, principalmente festivais. A partir de uma análise mais profunda quanto aos 
costumes dos jovens, o MyJourney irá oferecer pacotes de eventos de música, séries, 
entre outras formas de entretenimento.  



                                                                                                    

  

 
Projetos de Sistemas de Informação  
* Label Scanner 

O Label Scanner foi desenvolvido pensando nas dificuldades que as pessoas 
com restrições alimentares enfrentam quando necessitam comprar um determinado 
alimento e não há informação suficiente para que elas se sintam seguras para consumi-
lo, tendo em vista as reações alérgicas que ele pode causar. Por meio de um leitor de 
códigos de barras, o Label Scanner irá reconhecer os ingredientes e aditivos químicos 
presentes nos alimentos. Dessa forma, o app emitirá um alerta para que o usuário 
não consuma aquele alimento tendo em vista a restrição informada em seu cadastro. 

 
* Provider 

O Provider é um aplicativo que integra clientes e fornecedores em um só lugar, 
permitindo fechar negócios de maneira rápida e fácil. No aplicativo, o usuário poderá 
comparar preços, prazos de entrega, formas de pagamento, avaliações e garantir as 
melhores opções de compra e venda, através do Sistema de Leilão Reverso. 

 
* Senior Jobs 

O Senior Jobs é uma ferramenta inovadora que visa preparar a sociedade para o 
desafio desse século, o aumento da longevidade e a crise previdenciária mundial. O app 
objetiva ajudar a mudar o mindset da sociedade em relação às competências das pessoas 
com mais de 45 anos, valorizando seu conhecimento acumulado, promovendo a 
discussão sobre o seu papel na sociedade e atualizando e preparando-as para mantê-
las inseridas no mercado de trabalho. De forma simples e intuitiva, o aplicativo 
conectará empresas e pessoas que buscam um emprego, ou até mesmo um trabalho 
freelancer para compor a renda familiar. Além disso, os Seniores poderão empreender 
na própria plataforma de forma colaborativa, compartilhando seu conhecimento. 
Também preocupado com o futuro dessa geração, o Senior Jobs contém uma lista de 
cursos e reportagens para auxiliar na capacitação e atualização do usuário.   

 
* SmartList 

A SmartList é um aplicativo desenvolvido para tornar o dia a dia do 
consumidor mais prático e eficiente. Suas principais funcionalidades são montar a lista 
de compras dos usuários e fazer a gestão da dispensa por meio da leitura de código 
de barras dos alimentos que entram e saem dela, a fim de controlar gastos, 
quantidades e a validade dos produtos. Além disso, o app permite a troca ou a doação 
dos alimentos com outros usuários da plataforma. A SmartList também disponibiliza 
em sua interface a aba de doações com ONGs, de São Paulo, que aceitam a doação de 
alimentos.   

 
 
 
 



                                                                                                    

 
 

Serviço- Feira de Empreendedorismo – FEI – Campus Liberdade 
Data: 26/05 
Horário: 10:00 às 14:00 (exposição) – 11:00 às 17:00 (palestra e Pitch Fights) 
Local: Centro Universitário FEI – Campus São Paulo – Rua Tamandaré, 688, 
Site: http://fei.edu.br/feiradeempreendedorismo/. 

 
Vestibular do meio do ano 
Até às 18h de 6 de junho, as inscrições estão abertas para o vestibular do meio do ano 
do Centro Universitário FEI. Os candidatos poderão inscrever-se para os cursos de 
Administração, Ciência da Computação e oito Engenharias: Automação e Controle, 
Civil, Elétrica, Materiais, Mecânica, Produção, Química e Têxtil. A FEI conta com dois 
campi, um em São Bernardo do Campo (SP), com todos os cursos, e outro na capital 
paulista, dedicado ao curso de Administração. A prova será aplicada em 16 de junho, 
com divulgação do gabarito no mesmo dia. Para outras informações, acesse 
www.fei.edu.br 

Informações para a imprensa 
Grupo CDI - Comunicação e Marketing 
Daniel Generalli (11) 3817-7963 – daniel.generalli@cdicom.com.br  
Jorge Valério (11) 3817-8002 – jorge@cdicom.com.br  
Bianca Tresca (11) 3817-7975 – bianca@cdicom.com.br 
Cláudia Santos (11) 3817-7925 – claudia@cdicom.com.br 
 
Sobre o Centro Universitário FEI 
Com 77 anos de tradição, o Centro Universitário FEI é referência entre as instituições 
universitárias no Brasil, nas áreas de Administração, Ciência da Computação e 
Engenharia. A Instituição, com campus em São Bernardo do Campo e na capital 
paulista, já formou mais de 50 mil profissionais, entre engenheiros, administradores de 
empresas e profissionais da área de Ciência da Computação, muitos ocupando posições 
de liderança nas principais empresas do País.  
 
Mantido pela Fundação Educacional Inaciana Pe. Sabóia de Medeiros, o Centro 
Universitário FEI integra a Rede Jesuíta de Educação e agrega marcas históricas de 
instituições de ensino de São Paulo: Faculdade de Engenharia Industrial, Escola 
Superior de Administração de Negócios e Faculdade de Informática.  
 
Os cursos oferecidos são Administração, Ciência da Computação e Engenharia – 
habilitações em Engenharia Civil; Engenharia de Automação e Controle; Engenharia de 
Materiais; Engenharia de Produção; Engenharia Elétrica, com ênfase em Eletrônica, em 
Computadores e em Telecomunicações; Engenharia Mecânica e Engenharia Mecânica 
com ênfase Automobilística; Engenharia Têxtil; e Engenharia Química. Oferece ainda 
cursos de pós-graduação lato sensu nas áreas de Tecnologia e de Administração, entre 
outros; mestrado em Administração, Engenharia Elétrica, Mecânica e Química; e 
doutorado em Administração e Engenharia Elétrica. 
 
  


