


ANO 1 

OFICINAS 
CRIATIVAS DE 
SOLUÇÕES

P.A.R.O.
Produto: Guia sobre os benefícios de adquirir uma composteira e fazer uma horta para 
empresas que possuem refeitório.
Proposta do Projeto: Existe uma grande produção de lixo orgânico nas empresas que 
fornecem refeição aos funcionários, o que gera altos custos para manejo desses resíduos; 
assim o projeto visa compartilhar informações de rápida compreensão para que as 
empresas saibam qual a melhor forma de comprar e manter hortas e composteiras para uso 
próprio.
Integrantes: Adley, Lívia, Giovanna, Letícia, Carlos Eduardo, Maria Eduarda e Nathália.

PRETOS NA BATALHA
Produto:  Documentário sobre lideranças negras no mercado de trabalho.
Proposta do Projeto: Aumentar a autoconfiança dos jovens negros a partir da 
representatividade presente no documentário, e assim ajudar estes jovens a almejarem uma 
carreira de sucesso no mercado de trabalho.
Integrantes: Alessandra Barbosa, Daphne Silva, Davi Mesquita, Jonhellyson Silva, Júlia 
Santos, João Ferreira, Renata Vieira, Sâmela Gabriella, Yago Alves.

MULHERES NA FALA
Produto: Podcast e guia para motivar a volta ao trabalho de mulheres que 
sofrem/sofreram violência doméstica.
Proposta do Projeto: O objetivo do projeto é empoderar as mulheres que sofreram / 
sofrem violência doméstica e influenciá-las a voltar ao mercado de trabalho a partir dos 
conteúdos e referências trazidas no guia e no podcast. 
Integrantes: Heloísa Sanches, Evellyn Batista, Rafaela Gonzalez e Maria Clara.

PODCNV
Produto: Podcast sobre comunicação não-violenta em ambientes empresariais e guia 
informativo sobre a mesma temática. 
Proposta do Projeto: Compreendendo a importância da CNV no mundo corporativo, o 
projeto visa a partir de um podcast que possui entrevistas sobre CNV e um guia com 
conteúdos complementares, contribuir para a implementação da CNV nas empresas.
Integrantes: Bruno Gomes, Emily, Ezequias, João Victor Naldi, Maria Tais, Maycon Kaio, 
Vinicius Aquino e Yasmin Galdino .
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SE LIGA JOVEM
Produto: Jogo que irá motivar de forma lúdica jovens a compreenderem o processo de 
início da vida profissional e site que trará informações que irão aprofundar os conteúdos 
do jogo 
Proposta do Projeto: Promover conhecimento ao jovem sobre o mercado de trabalho 
a partir de atividades lúdicas e informações via site sobre cursos técnicos e primeiro 
emprego
Integrantes: João Vitor, Giovanni Nunes, Vitor Pereira, Vinicius Gomes, Ryan Henrique, 
Guilherme da Silva e Leonardo Dias.

ELAS NA CHEFIA
Produto: Site informativo com matérias sobre a liderança feminina no mercado de trabalho 
e podcast sobre o tema, embutido dentro do site.
Proposta do Projeto: Temos poucas mulheres em cargos de liderança nas empresas e 
buscamos ampliar a equidade de gênero através da liderança feminina no ambiente 
corporativo, para tanto, buscamos conectar mulheres com o mundo empresarial através de 
dicas e motivações, além de trazer referências de grandes líderes mulheres via blog e 
podcast.
Integrantes: Beatriz Luiz, Giovanna Dias, Julia Carla, Nicole Santana, Paloma Graziela, 
Vinicius Dilon, Yasmim Alves.

TRAMPO JOVENS CLUB
Produto: Box de fichas com atividades esportivas que contextualizam a atividade física com 
competências e habilidades socioemocionais que elas desenvolvem e que são importantes 
para o mundo do trabalho. 
Proposta do projeto: Contribuir para que jovens que estão no início de sua carreira 
profissional possam desenvolver habilidades e competências relevantes para sua trajetória 
profissional a partir de atividades e treinamentos lúdicos. 
Integrantes: Sandrielly Lima, Eduardo Sousa, Maria Vitória e Beatriz Rodrigues.

E.S.T.A.
Produto: Site informativo sobre a desigualdade salarial entre gêneros no mercado de trabalho.
Proposta do Projeto: A partir da disparidade salarial existente no mercado de trabalho, o 
projeto visa informar os usuários sobre a importância da igualdade de gênero no mercado de 
trabalho e sobre a disparidade salarial a partir de matérias sobre o tema e o protótipo de uma 
régua salarial interativa que mostra a diferença salarial de acordo com o gênero em diferentes 
áreas de atuação.
Integrantes: Ashley, Danielly, Henrique, Kauã e Mateus.
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VEST JOVEM
Produto: Evento de doação de roupas formais e site com informações de dress code 
para jovens que farão suas primeiras entrevistas de emprego.
Proposta do projeto: Jovens se sentem inseguros na busca do primeiro emprego e 
muitos não têm condições de ter a vestimenta ideal para a entrevista, assim o projeto 
visa elevar a autoestima dos jovens em relação à sua aparência ao buscarem o primeiro 
emprego.  
Integrantes: Adriano Fontes, Isaac Carvalho, Ketelin Venceslau & Nicolas Alves.

EDUCJOB
Produto: Site com conteúdos para jovens que buscam ingressar no mercado de trabalho. 
Proposta do projeto: A partir das dificuldades existentes para os jovens do ensino médio 
ingressarem no mercado de trabalho, como a falta de informação e a falta de experiência, o 
projeto visa oferecer dicas de cursos gratuitos e conteúdos sobre o ingresso no mercado de 
trabalho. 
Integrantes: Suellen, Rafael, Davi Pimenta, Camila, Juliana.

WORKHEALTH
Produto: Protótipo de um aplicativo de saúde mental para pessoas do mundo corporativo 
com atividades e artigos sobre o tema e conexão entre os usuários com psicólogos. 
Proposta do projeto: Os transtornos mentais estão entre as principais causas de 
afastamento do trabalho, por isso o projeto visa oferecer um sistema de auxílio emocional 
aos colaboradores de empresas a partir de um aplicativo inovador. 
Integrantes: Carolina, Júlia, Beatriz, Geovana, Gabrielly e Ana Júlia.

EMPREGO COLORIDO
Produto: Sway com banco de currículos de pessoas LGBTQIA+ para serem divulgados a 
empresas.
Proposta do projeto: O foco principal do projeto é contribuir com a inclusão e diversidade 
no mercado de trabalho para pessoas LGBTQIA+. A partir de uma plataforma (Sway), a 
equipe busca conectar pessoas interessadas em encontrar uma oportunidade de trabalho 
com empresas dispostas a oferecer espaços no mercado.
Integrantes: Júlia, Monicke, Kaya, Lívia, Laiane e Ceclia.
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PEGA A VISÃO
Produto: Plano de marketing para o Instituto Reciclar.
Proposta do Projeto: Projeto busca levar informações que instiguem o interesse dos jovens a 
conhecer e interagir mais com o Instituto Reciclar via redes sociais. 
Integrantes: Ana Gabriela; Arthur Almeida; Evelyn Araújo; Izabelly Gutierres; Laiz Pereira; 
Raissa Santana; Sabrina Cavalcante.

ANO 2
NO CLIQUE DELAS
Produto: Podcast sobre carreiras em tecnologia e os desafios das mulheres que atuam na área 
de TI.
Proposta do Projeto: Entendendo a falta de representatividade das mulheres na tecnologia no 
mercado de trabalho, o projeto visa compartilhar a vivências de mulheres que já atuam na área 
tech, para trazer mais visibilidade e inspiração para as jovens que pensam em seguir essa 
carreira. 
Integrantes: Lara Manuela, Artur Santos, Estephanie Almeida e Gabriele Maria.

ERC MEIO AMBIENTE
Produto: Protótipo de um aplicativo que visa conectar empresas que descartam tecidos com 
costureiras que usam retalhos para produção própria.
Proposta do Projeto: Compreendendo a poluição gerada pelo descarte de tecidos das 
grandes empresas, o projeto visa diminuir o descarte de retalhos das empresas, contribuindo 
com o meio ambiente e reutilizando o material de forma consciente.
Integrantes: Samara Santos, Giovanna Duarte, Sarah Julia, Yasmim Oliveira, Patrick Silva, Luan 
Santhiago e Issias da Silva.

OPORTUNIDADE PARA TODOS
Produto: Guia para amplificar o acesso de pessoas autistas no ambiente de trabalho
Proposta do Projeto: Considerando que pessoas autistas encontram dificuldades para 
entrar no mercado de trabalho, o projeto visa trazer reconhecimento no mercado de trabalho 
para profissionais autistas construírem sua carreira profissional, a partir de informações e 
conteúdos de conscientização  a serem encaminhados para empresas. 
Integrantes: Alessandro Menezes, Amanda Ellen, Danilo Santos, Marli da Conceição e 
Giovanna dos Santos.
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ADVENAS
Produto: Site com banco de talentos humanizado com currículos e cartas de apresentação 
de mulheres refugiadas.
Proposta do Projeto: Compreendendo que mulheres refugiadas e imigrantes têm 
dificuldade em ingressar no mercado de trabalho brasileiro, o projeto visa ampliar as 
oportunidades no mercado de trabalho para mulheres refugiadas e imigrantes, valorizando 
suas habilidades, competências e diversidade cultural a partir da divulgação de seus 
currículos e consultoria individual. 
Integrantes: Andressa, Jefferson, Karoline, Layla, Letícia, Luana e Nathaly.

INCLUCICLO
Produto:  Guia para implementação de banheiro neutro em empresas para pessoas com 
útero.
Proposta do Projeto: O projeto visa a inclusão de pessoas com útero em ambientes 
empresariais a partir de um guia que traz conteúdos e dicas para o RH implementar 
mudanças culturais na empresa visando a inclusão de pessoas com útero e também possui 
sugestões de como implementar diversas ações, como um banheiro neutro na empresa. 
Integrantes: Agata, Amanda, Thainá, Marcos, Gabriel, Alícia e Thayná.

AUTÔNOMO SP
Produto: Site para auxiliar profissionais autônomos a engajar seus negócios.
Proposta do Projeto: O Brasil atingiu o número recorde de profissionais autônomos em 
2021, por isso o projeto visa oferecer informações via site para guiar profissionais autônomos 
com dicas de marketing e formas de melhorar suas vendas. 
Integrantes: Beatriz Araujo, Erick França, Fernanda Moura, Lavínia Alves, Rafaella Vieira e 
Vitória Leite.

RECOMEÇO
Produto: Site com vídeos e entrevistas com dicas para melhorar as condições de conseguir 
uma recolocação profissional.
Proposta do Projeto: Projeto focado em pessoas que ficaram desempregadas durante a 
pandemia e estão com dificuldades para reingressar no mercado de trabalho possui como 
objetivo explorar conteúdos relevantes para preparar essas pessoas para a recolocação 
profissional. 
Integrantes: Alexia, Derick, Ellen, Helder, Luiz, Paulo e Thiago.




