Um programa de imersão para tornar a inovação
uma vantagem competitiva!
Num mundo em constante mudança, a inovação se apresenta como uma das estratégias
mais eficientes para obtenção de vantagens competitivas nas organizações. Este programa
é desenvolvido para os alunos da Fatec Itapetininga que apresentaram seus trabalhos com o
viés de inovação na 8ª Mostra de Projetos Cientifico e de Inovação Tecnológica.
Durante o BOOT CAMP será aplicado um processo centrado no ser humano que fará
com que os participantes trabalhem em um ambiente de colaboração e diversidade
aplicando técnicas de modelagem, o que, ao final do dia, os deixarão aptos a apresentar
suas ideias no evento Competição de Inovadores a ser realizada em 30/05/2014 com
convidados dos diversos setores da sociedade, entre eles Investidores, Aceleradoras e
Empresas da Região.
O processo de aprendizagem se realizará através de mentorias aplicadas por Professores
Orientadores dos projetos. O parceiro institucional do BOOT CAMP é a Aceleradora de
empresas CRIABIZ que realizará a capacitação e treinamento de alunos e professores
para o desafio, utilizando todas as ferramentas de aceleração de projetos.
Tais receberão treinamento para apresentarem seus projetos/ideias através das técnicas
de modelagem:
?
Business CANVAS
?
Lean Startups
?
Custumer Development
PARTICIPANTES
Todos os discentes e docentes dos Cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
Comércio Exterior, Agronegócio e Gestão da Produção Industrial participantes da 8ª
Mostra de Projetos Científicos e Inovação Tecnológica.
DATA
Dias 23 de maio das 14h às 17h30 ou das19 às 22h30
SOBRE A CRIABIZ
A Criabiz é uma empresa que fornece todo o suporte para que os empreendedores
inovadores desenvolvam seu modelo de negócio de forma eficiente, atraindo clientes e
investimentos necessários para multiplicar suas empresas.

FACILITADORES
Professor Me. Mario Costa
Professor Associado concursado na FATEC- Faculdade de Tecnologia de Itapetininga,
também, contratado pelo INEP - MEC como Professor Avaliador de Cursos Superior de
Graduação e Tecnológico. Com grande expertise em Modelos de Negócios usando Canvas e
Pitch atuando como Mentor em Inovação e Empreendedorismo pela agência INOVA do
Centro Paula Souza.
Christian Pensa
Formado em administração de empresas pela FGV-SP e IBMEC-RJ, com experiência no
Mercado de Capitais em Chicago e de Startups de Tecnologia nos USA. Também trabalhou
em Relações com Investidores no Rio de Janeiro. É empresário e investidor no setor
imobiliário, especificamente projetos de parcelamento de solo, incorporações e centros de
varejo.

PROGRAMAÇÃO
14h – 14h15 – Abertura e boas vindas
14h15 – 15h15 – Palestra: Inovação e Oportunidades de Mercado –
Palestrante: Christian Pensa
15:15 - Coffe Break
15h30 – Oficinas:
?
Business Canvas
?
Lean Startup
?
Custumer Development
17h30 – Encerramento e Planejamento para a Competição de Inovadores

