
HUB DE TALENTOS



PROGRAMA DE ESTÁGIO PROGRAMA INOVA TALENTOS

EMPRESA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESTUDANTES



▪ Plataforma 100% digital

▪ Acordos com grandes grupos educacionais para otimização de processos

▪ Relatórios gerenciais periódicos para acompanhamento dos estudantes

▪ Plataforma integradora dos alunos e egressos do SENAI

▪ Camada de autosserviço para Empresas, Estudantes e Ies

▪ Experiência do usuário unificada com padrão de atendimento entre os Regionais;

▪ Help desck unificado

▪ Banco de dados unificado de vagas, empresas, estudantes, TCEs, etc

▪ Assinaturas digitais

▪ Divulgação de oportunidades

▪ Algoritmos inteligentes

▪ Gestão da comunicação e muito mais





CONCEITO
O Desafio 4.i é uma competição para resolução 

de desafios da indústria por parte de 

estudantes de engenharias apoiados por 
mentores de instituições de ensino parceiras e de 

tutores técnicos designados pelas indústrias 

participantes.

CONCEITO



OBJETIVO
Promover a competitividade da indústria, por meio 

da solução de desafios por estudantes, destacando 

a importância do estágio para as empresas. 



Inovação, 

Competitividade e 

Sustentabilidade 

Eficiência de 

equipamentos

Eficiência no 

consumo de 

energia

Digitalização e

Conectividade

Desenvolvimento 

ou melhoria de 

produtos, 

equipamentos 

e dispositivos

Economia 

Circular 

Logística

Soluções para 

produtividade

Desenvolvimento 

de aplicativos para 

eficiência produtiva



1
Lançamento

ETAPAS

2
Inscrições dos 

Desafios das 

Indústrias

10 a 15 dias

3
Inscrição dos Alunos

10 a 15 dias
Formação das Equipes

(alunos e mentores)

5 dias

4
Solução do 

Desafio 48h

Final de Semana

5

Apresentação e 

Premiação dos 

Melhores Projetos



MARATONA

Abertura do Desafio 4.i, as indústrias 

farão uma breve apresentação e 

conhecerão os alunos. Interação entre 

todas as partes (alunos, instituições de 

ensino, empresas e IEL). Toda a 

maratona acontece de forma on-line.

Sexta-feira 

O aluno conhece a sua equipe 

(formada por 3 alunos, 1 tutor da 

empresa e 1 mentor da instituição de 

ensino). A indústria se apresenta, 

detalha o desafio e fica a disposição 

durante o final de semana para auxiliar 

os alunos na busca da solução.

Abertura 

& Interação

Apresentação 

do desafio

Desenvolvimento 

& Mentoria

Durante 48h as equipes desenvolvem a 

solução do desafio proposto pela 

empresa. 1 mentor técnico de 

instituição de ensino fica a disposição 

para supervisionar os alunos no final de 

semana.

De sexta a domingo

Às 17h Às 18h 48h de desafio



MARATONA

Após encontrarem a melhor solução 

para o desafio proposto, a equipe 

deverá gravar um vídeo explicando esta 

solução juntamente com um relatório 

escrito.

Domingo

As equipes enviam o vídeo e relatório 

para a comissão organizadora.

GRAVAÇÃO 

DO VÍDEO

ENVIO DO VÍDEO

Durante as 48h Até as 20h

De sexta a domingo



9
INDÚSTRIAS
Indústrias de 

São Paulo

12  
DESAFIOS 

Relacionados ao 
temas

24
EQUIPES 

Multidisciplinares

Instituições de Ensino

72
ESTUDANTES

+ 24 Tutores        

+ 15 Mentores     
Técnicos

PILOTO Parque Tecnológico de Sorocaba



APONTE O CELULAR 

AQUI PARA O QR CODE 

E INSCREVA-SE JÁ

https://www.youtube.com/watch?v=bD1017qI1IA


Patrícia Fernandes Moreira
Gerente de Negócios

patricia.moreira@ielcni.com.br
Cel: 11 967443592
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