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Desejo criar uma plataforma 

que proporcione aos ricardo.gabriel.vv@gmail.com

Claudete Martins fogaça Beleza de Marias Proposta inovadora claudete.esteticista@gmail.com

Tenho um firme propósito de 

ser empreendedor na área de 

tecnologia digital e a muitos 

anos me dedico a estudar 

sobre este assunto. Sou 

graduado e pós graduado na 

área de informática e estou 

fazendo o curso de Multimídia 

para agregar mais 

conhecimento. Vejo esse 

processo seletivo como uma 

grande oportunidade para ser 

um empreendedor de sucesso.

coplima@hotmail.com

Adquirir conhecimento, 

investir de forma racional para 

contribuir no crescimento do 

meu empreendimento.

apoloreis_l@hotmail.com
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Meu interesse é ouvir mais 

profissionais do ecosistema, 

compartilhar ideias e ter 

ajuda.

eduardojasantos@gmail.com

Maria Zalem Ramiro Sala 5 Produções

Qualificar a gestão para 

impulsionar o 

desenvolvimento do 

empreendimento, 

potencializando os projetos 

ofertados para concorrer aos 

processos de programas de 

Incubação de 

Empreendimentos.

zalemr@gmail.com
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mailto:zalemr@gmail.com


Este projeto visa ressignificar a 

moda, que precisa ser 

transformada para 

acompanhar as mudanças do 

mundo. Precisamos diminuir o 

consumo excessivo e entender 

tudo que a moda nos 

proporciona, expressão do ser 

sem necessariamente ter que 

ver, de forma inclusiva e 

criativa. Em um contexto geral, 

trazer mais moda e menos 

roupa.

O projeto com toda sua 

estrutura juntando moda, 

engenharia e tecnologia vai 

trazer ao mundo uma nova 

forma de consumo, que nós 

todos precisamos, rápida, 

prática e eficiente. Onde eu 

faço o bem para mim e para o 

próximo, e o bem maior vai ser 

para o planeta que vivemos.

Com o apoio certo, a 

estruturação adequada e o 

capital de giro suficiente, esse 

stephanie-np@hotmail.com

mailto:stephanie-np@hotmail.com


Gostaria de participar do 

processo da incubadora para 

amadurecer a ideia de criar 

um aplicativo que proporcione 

a possibilidade de quem gosta 

de cozinhar vender os seus 

pratos pela internet.

pelegrine.eng@gmail.com.br

mailto:pelegrine.eng@gmail.com.br


A Insight Incubadora oferece o 

auxílio e apoio que 

precisamos, é a oportunidade 

para a realização do nosso 

sonho de ter o próprio 

negócio, ajudando milhares de 

pessoas e incentivando a 

economia, além de promover 

grande impacto social na 

saúde pública, visto que as 

doenças reumáticas afetam 

mais de 12 milhões de 

brasileiros, segundo o 

Ministério da Saúde. Além 

disso, as pessoas de baixa 

renda terão tratamento 

especializado com preços 

acessíveis e diagnósticos mais 

rápidos, evitando agravos de 

saúde. Sabemos ainda, que o 

SUS está saturado com muitas 

demandas, o que culmina em 

demora nos atendimentos. 

Fornecendo acolhimento aos 

pacientes, consequentemente 

atenuaremos a sobrecarga do 

sistema.

contato.publinsta@gmail.com

Qualificação, networking e 

desenvolvimento de carreira.

naty.simmer@hotmail.com
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No curso de Jogos Digitais do 

Ceet Vasco Coutinho, tive uma 

disciplina de 

Empreendedorismo. Nesta 

aula, teve um relato de uma 

professora que dá aula no 

Vasco Coutinho e também tem 

uma empresa, a Ludo 

Thinking. Ela disse que, no 

começo dos primeiros 

pensamentos de montar a 

empresa, ela participou de 

uma incubadora e que isso 

ajudou muito na empreitada. 

Eu já tenho o meu site há 

desde 2010, mas comecei a 

levar a sério e tentar fazê-lo 

crescer em 2017. Eu sou a 

artista e desenvolvedora dos 

meus próprios jogos no 

https://kawaiigames.net , mas 

a parte de gestão e marketing 

é algo que não domino e 

tenho muita dificuldade. 

Acredito que com uma visão 

externa do meu 

empreendimento, eu possa 

compreender onde estou 

contact@kawaiigames.net

mailto:contact@kawaiigames.net


eu quero aprender sobre, 

como administrar meu 

negócio em todas as 

áreas,inclusive para ampliar e 

contratação de pessoal. 

denilda-mp@hotmail.com

Para aderir conhecimento. lirafelipe867@gmail.com

Interesse em receber 

instruções para tonar meu 

negócio viável e tocar a frente.

ju_ccg@hotmail.com

Qualificar a gestão para 

impulsionar o 

desenvolvimento do 

empreendimento, 

potencializando os projetos 

ofertados para concorrer aos 

processos do programas de 

incubação de 

empreendimentos.

clerianolasco64@gmail.com

mailto:denilda-mp@hotmail.com
mailto:lirafelipe867@gmail.com
mailto:ju_ccg@hotmail.com
mailto:clerianolasco64@gmail.com


Desejo participar do processo 

de incubação para auxiliar na 

visão das etapas de 

funcionando de uma empresa, 

aprender como planejar, 

legalizar e colocar a ideia em 

prática. No mercado brasileira 

mais de 80% das empresas 

que passam pelo processo de 

incubação conseguem se 

manter no mercado, o que não 

acontece com outras 

empresas que não passam 

pelo processo, justamente 

devido a falta de 

planejamento.

pelegrine.eng@gmail.com

Bruno Filipe da Penha Sperandio

Interesse enorme, venho 

trabalhando na ideia mas 

preciso de uma mentoria e um 

direcionamento pra dar os 

próximos passos e evoluir, sei 

que a Insight é o que eu 

preciso.

brunofsperandio@hotmail.com

mailto:pelegrine.eng@gmail.com
mailto:brunofsperandio@hotmail.com


Cléria Cirino Nolasco Miranda

Qualificar a gestão para 

impulsionar o 

desenvolvimento do 

empreendimento, 

potencializando os projetos 

ofertados para concorrer aos 

processos do programas de 

incubação de 

empreendimentos.

clerianolasco64@hotmail.com

Gabriel Da Fonseca Rodrigues

Ser um empreendedor 

Autônomo, numa área que 

abrange muitas crencas e 

muitos adaptos.

gfrodrigues44@gmail.com

Maristela Costa de Barros Correia

*Agregar conhecimentos 

passados neste projeto que 

tem muito a nos acrescentar.

* Desejo de buscar as 

melhores orientações, para 

que consiga fazer um bom, 

rentável e diferenciado  

trabalho.

maristelabcorreia@gmail.com
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Graziely Martins Silvestre Souza

A Insight Incubadora oferece o 

auxílio e apoio que 

precisamos, é a oportunidade 

para a realização do nosso 

sonho de ter o próprio 

negócio, ajudando milhares de 

pessoas e incentivando a 

economia, além de promover 

grande impacto social na 

saúde pública, visto que as 

doenças reumáticas afetam 

mais de 12 milhões de 

brasileiros, segundo o 

Ministério da Saúde. Além 

disso, as pessoas de baixa 

renda terão tratamento 

especializado com preços 

acessíveis e diagnósticos mais 

rápidos, evitando agravos de 

saúde. Sabemos ainda, que o 

SUS está saturado com muitas 

demandas, o que culmina em 

demora nos atendimentos. 

Fornecendo acolhimento aos 

pacientes, consequentemente 

atenuaremos a sobrecarga do 

sistema.

contato.publinsta@gmail.com

Nathália Simmer Tose Qualificação, networking e 

desenvolvimento de carreira.

naty.simmer@hotmail.com
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