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ao Programa Centelha 1.0
do Maranhão!

Aqui você conhecerá osAqui você conhecerá os
principais resultadosprincipais resultados e e
os times queos times que
participaram a 1ºparticiparam a 1º
ediçãoedição do Centelha MA do Centelha MA  

Bem-vindo



693
Empreendedores  capacitados

Impactados
no Centelha 1

Conheça os principais números da 1ª edição
do Programa Centelha no Maranhão

240
Ideias submetidas

28
Startups contradas

Conheça os projetos
aprovados na 1º edição!
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BACTOLAC
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM

PLANEJAMENTO ALIMENTAR PARA A
PSICULTURA, JUNTAMENTE COM O

FORNECIMENTO DOS PROBIÓTICOS.

CONHEÇA AGORA



Aqui propomos o uso de probióticos autóctones
para alcançar um manejo ambientalmente
saudável assegurando padrões de produção
sustentáveis, indo de encontro com a ODS 12
(que visa assegurar padrões de produção e
consumo sustentáveis).

Quem somos?



Plano Single

Assistência
Técnica

Tecnologia do Consórcio Probiótico (TCP):

Serviços

Compra
Avulsa

Plano Plus

 Assistência técnica especializada
em planejamento alimentar para
a piscicultura, juntamente com o

fornecimento dos probióticos

Fornecimento rotineiro apenas
do probiótico na quantidade

exata de acordo com a demanda
(previamente calculada pela

nossa equipe)
 

Contratação apenas de
profissionais técnicos do no

banco de dados
 

Você ainda pode adquirir o
produto de forma unitária,
diretamente com o setor

comercial, pagando um valor
fixo unitário (frasco com 250 mL)

 



TIME

Dr. Tiago Rocha
 

Me. Antonio Carlos
Freitas Souza

 

Me. Jaqueline
Freitas Souza

CONTATO

Biólogo, Mestre em
Ciências da Saúde,

Doutorando em Ciência
Animal

 

Zootecnista, Mestre e
Doutor em Ciência Animal

 

(98) 98111-7199

@bacto.lac



Enxames melhorados
geneticamente da abelha Tiúba



Quem somos? 

A nossa empresa é voltada para a comercialização de enxames
melhorados geneticamente da abelha Tiúba aliado a técnicas de
manejo dessas melíponas. O melhoramento em enxames da abelha
Tiúba visa o aumento da produção de mel, além do
desenvolvimento de práticas racionais mais produtivas com auxílio
de assistência técnica qualificada. O diferencial do nosso produto
se dá pelo fato de produzir enxames melhorados geneticamente da
abelha Tiúba e fornecê-los aos meliponicultores.



André de Sena
 Rodrigues

Gabriel Garcês
Santos

Thailson de Jesus
Santos Silva

Graduando em Engenharia
Agronômica pela

Universidade Estadual do
Maranhão (UEMA).

Graduando em Engenharia
Agronômica pela

Universidade Estadual do
Maranhão (UEMA).

 

Graduando em Engenharia
Agronômica pela Universidade
Estadual do Maranhão (UEMA).

 

Geiza Bezerra Santos

(Gestão/administrativo)
 
 

Contato

Time

@biobeema_
 

José de Ribamar Silva
Barros

 

Luís Alberto Rocha
Rodrigues Junior

 

 Gestão e administrativo
Proponente, Doutor em
genética, conservação e

biologia evolutiva e docente
adjunto da UEMA.

Graduando em Engenharia
Agronômica pela Universidade
Estadual do Maranhão - UEMA

Função: (Marketing)



Ração para peixes
no menor preço do

mercado
Conheça melhor nosso serviço



Diferencial
O aplicativo reúne o pedido de vários piscicultores
pequenos que adquirem rotineiramente uma
quantidade menor de ração, para uma compra em
maior volume direto dos fabricantes, obtendo um valor
unitário menor do que o do mercado. Foi constatado
que o pequeno piscicultor sofre com os altos preços da
ração, impactando no preço final de venda.

LookFish

Um aplicativo para compra
coletiva de ração para peixes. 

Serviço
Aplicativo para compra
coletiva de ração de peixesa
um preço menor do que o
praticado no mercado local.



diego_carvalho_@hotmail.com

Sandreliza MotaDiego Viana

Jaqueline Souza

Fale Conosco

(98) 98228-1436





A TECHMEP – MANEJO ECOLÓGICO DE PRAGAS LTDA, é uma empresa
de base científica que atua no seguimento do controle biológico de
pragas agrícolas. Nosso produto comercial é um biodefensivo
microbiológico (fungo entomopatogênico Metarhizium anisopliae)
utilizado para controlar populações de ninfas e adultos do
percevejo-do-colmo Tibraca limbativentris, principal praga da
cultura do arroz. 

Quem somos?

MISSÃO

Nossa missão é contribuir para a sustentabilidade dos
agroecossistemas por meio da pesquisa, desenvolvimento,
produção e comercialização de um produto seguro, ecológico e
sustentável baseado em agentes macro e microbiológicos para
controle de artrópodes fitófagos de importância econômica para o
agronegócio brasileiro.



D I FERENC IAL

Primeiro produto biológico para controle dessa praga
produzido e adaptado as regiões maranhenses. 

Produzido à base de cepas locais; não contaminante e
nem residual, porque esses fungos colonizam apenas o
hospedeiro especifico; logo, apresenta segurança ao
homem e ao ambiente.

Ressalta-se ainda que a sustentabilidade dos sistemas
agrícolas está em utilizar produtos mais limpos, menos
agressivos ao ambiente, mais eficazes e adequados à
realidade de cada região.

Formulação própria e proporcionará ganho financeiro,
ecológico e social para os produtores de arroz do
Maranhão.



T IME

CONTATO

techmepagro@gmail.com

Instagram – https://www.instagram.com/techmep/

Elizabeth Araújo CostaElizabeth Araújo Costa

Raimunda Nonato SantosRaimunda Nonato Santos
de Lemosde Lemos

Keneson KlayKeneson Klay
GonçalvesGonçalves

Adriano Soares RêgoAdriano Soares Rêgo

Gislane da Silva LopesGislane da Silva Lopes



AloTechAloTech
Manutenção Inteligente

Usufrua, no presente, a
manutenção do futuro.

Conheça Agora

Rua Um, 15, Bequimão, São Luís,
Maranhão, Brasil

(98) 98406-5951 /(98) 98407-1247 www.aiotech.eng.br

contato@aiotech.eng.br

http://www.aiotech.eng.br/
http://www.aiotech.eng.br/


Combinamos hardware e software para aumentar
a disponibilidade dos ativos industriais!

AloTech
Manutenção Inteligente

Somos uma empresa que traz a gestão de ativos

à era da Indústria 4.0, utilizando conceitos como

Inteligência Artifical (Artificial Intelligence - AI) e

Internet das Coisas (Internet of Things - IoT) com

rapidez e qualidade.



Nós iremos fornecer aos nossos clientes produtos
que integram o conceito de Internet das Coisas
(IoT)e Inteligência Artifical (IA) à Indústria 4.0.

Instalação de SensoresInstalação de Sensores
Módulos sensores instalados nos equipamentos
que se comunicam via Wi-Fi ou cabo.

Aquisição de dadosAquisição de dados
Ocorre através da comunicação com os sensores e
então é feito o armazenamento no banco de dados.

Análise de GráficosAnálise de Gráficos
Ocorre através da comunicação com os sensores e
então é feito o armazenamento no banco de dados.

Tratamento de InformaçõesTratamento de Informações
Através das nossas ferramentas é feito o
tratamento e análise dos dados através da nossa
Inteligência Artificial.



Contato

Engenheiro Mecânico, mestre
em Computação e Sistemas,

doutorando em Ciências
Mecânicas pela UNB

Reginaldo NunesReginaldo Nunes

@aiotechmi

www.aiotech.eng.br contato@aiotech.eng.br

(98) 98135-2248 
(98) 98406-5951

Maycharlyson CantanhedeMaycharlyson Cantanhede
Engenheiro Mecânico,

atuante na área de
Gestão de Ativoa

Pedro RabeloPedro Rabelo
Engenheiro Mecânico.

Atua a mais de 5 anos na
indústria

Diógenes SouzaDiógenes Souza
Engenheiro Mecânico.

Mestre em Computação
e Sistemas

Time

http://www.aiotech.eng.br/


(86) 9 9913-3231
(99) 98485-1806

Prestação de
contas inteligente

Conheça Agora

ConnTecConnTec

ativoaccontabil@gmail.com

https://conntec.net/#/

https://conntec.net/#/
https://conntec.net/#/


ConnConnTecTec

Através da IA, a ConnTec avalia os documentos e
processos cadastrados no sistema, indicando aqueles
em que há maior probabilidade de apresentar falhas.

Prestação de Contas InteligentePrestação de Contas Inteligente

Com a ConnTec você aproveita o poder da
Inteligência Artificial para facilitar seu trabalho!



ConnConnTecTec
Prestação de Contas InteligentePrestação de Contas Inteligente

Contribue para evitar suas
reprovações, que é a situação de

grande parte dos gestores
municipais no estado do Maranhão.

Auxilia estes profissionais a produzir
prestações de contas com maior

agilidade e menos erros

Público - Alvo

O sistema ConnTec é destinado
a contadores e escritórios de
contabilidade que trabalham
com órgãos públicos.

Funcionalidade



ConnConnTecTec
Prestação de Contas InteligentePrestação de Contas Inteligente

Analista de Dados
Bacharelanda em Ciência
da Computação pelo IFMA

Isaías José da Silva NetoIsaías José da Silva Neto Heloísa GuimarãesHeloísa Guimarães
Gerente administrativo
Advogado e Contador 

Leonardo VianaLeonardo Viana
Programador Bacharelando
em Ciência da Computação

pelo IFMA

André Luis MaiaAndré Luis Maia
Santos SilvaSantos Silva
CEO contador e

Advogado

Luís FernandoLuís Fernando
Maia dos SantosMaia dos Santos
CTO doutor em Ciência

da Computação

Equipe

Fale Conosco

(86) 9 9913-3231 / (99) 98485-1806

ativoaccontabil@gmail.com

HP
Carimbo

HP
Carimbo

HP
Carimbo



Saiba mais

@inovadrones.startup

(98) 98739-2018

Surgimos com a missão de oferecer inteligência geoespacial
com o uso de drones para ajudar na sua tomada de decisão.

info@inovadrones.com

https://inovadrones.com/

https://www.instagram.com/elafazoficial/
https://inovadrones.com/
https://inovadrones.com/


Quem somos
A concultoria da Inova Drones através da
metodologia DaaS (Drone as Service) custo-
mizável consiste no desenvolvimento e
implementação de drones customizáveis
para atender demandas específicas dentro
dos setores rurais, urbano e industrial.

Se você está procurando consultoria e
soluções personalizadas com drones
comerciais e/ou customizáveis para o
seu negócio nós temos a solução!

Evolução...

Surgimos em 2020 como uma startup
aprovada em um dos principais
programas de incubação do Brasil, com
o objetivo de oferecer ao mercado
brasileiro novas perspectivas de uso dos
drones paras as diversas empresas.

Com muitos projetos em andamento,
estamos em constante crescimento nos
segmentos industrial, rural e urbano
oferecendo desde serviços de captura
audiovisual e mapeamento aéreo até
modelagem BIM para grandes projetos
urbanos.

Setor Industrial

Setor Urbano

Setor Rural

75%

60%

45%



Tipos de Serviços
Descubra o mundo de possibilidades
dos drones customizáveis para atender
demandas específicas dentro dos
setores rurais, urbano e industrial.

Identificação e
monitoramento de áreas
degradadas e de focos
de incêndio.

Mapeamento para
cadastro multifinalitário.

Inspeção de estruturas e
equipamentos horizontais:
telhados, lajes, placas,
entre outros.

Monitoramento de
evolução horizontal e
vertifical de obras.

Monitoramento de tráfego.

Mapeamento 3D de
estruturas e edificações.

Planejamento de
rodovias e ferrovias.

Pulverização de agrícola
automatizada.

Inspeção de estruturas e
equipamentos verticiais: torres de
energia, torres eólicas, estações de
energia e estruturas industriais
outdoor.

Cálculos de grandes volumes.

Geração de dados para uso em BIM.Imagens e vídeos institucionais.



contato@inovadrones.com

Equipe

Hilton de Castro
CTO

The Hipster

Geison Mesquita
CEO

The Hacker

Geci Serejo
CMO

The Hustler

Fale Conosco

+55 98 991771423

https://inovadrones.com/

Parque 15 de Novembro, 253 –
Centro, São Luís – MA, Brasil

https://inovadrones.com/




Desenvolvemos e aplicamos protocolos para o
monitoramento e conservação da biodiversidade
usando tecnologias inovadoras

Quem somos?

A eGTEC foi fundada em 2019 e hoje conta com uma
equipe interdisciplinar formada por profissionais com
atuação em biologia molecular, ecologia e ciência da
computação. Trabalhamos em parceria com consultores
e instituições públicas e privadas.

Conheça melhor

Orientação e resultados
seguros para a melhor

gestão ambiental.
 

Apoiado nas diretrizes
internacionais

N O S S O  S E R V I Ç O  

 Monitoramento das
invasões biológicas em

áreas portuária



egtecambiental@gmail.com

Equipe

Jordana Adorno Furtado
 Pesquisadora

Oceanografa, Mestre em
Recursos Aquaticos e Pesca.
Atua na area de consultoria

ambiental.
 

Ligia Tchaicka
 Diretora de Projetos

Biologa, doutora em Genetica e
Biologia Molecular. Atuou na

gestao ambiental como analista
ambiental no IBAMA e ICMBIO.

Atua na area de biologia
molecular aplicada ao estudo da

biodiversidade.
 

Fabrício Silva Garcez
 Diretor executivo

Biologo, Doutor em
Ecologia e Evolucao da
Biodiversidade. Atua na
area de bioinformatica. 

 

Fale Conosco

(98) 98166-0372 / (98) 98166-0372





A SmartLaw é uma LegalTech
que tem como objetivo levar
inovação e tecnologia ao
universo jurídico, por meio de
ferramentas de educação
baseada em Gamificação,
Inteligência e Design Thinking.

UMA FORMA INTELIGENTE DE
PENSAR DIREITO

SMARTLAW



Nossas soluções utilizam
técnicas inovadoras de ensino
para a construção de
experiências de aprendizado
focadas na complexidade e
rotinas de empresas, escritórios
e departametos jurídicos.

CONHEÇA
MELHOR



SERVIÇO

RECURSOS CÍVEIS I
NA PRÁTICA

NEGOCIAÇÃO NA
PRÁTICA

O passo a passo de

como construir um

recurso de sucesso

Chegando ao sim e

gerenciando confilitos

Nossa metodologia tem como base a construção de
soluções por meio do HANDS-ON (mão na massa), isto é,
utilização do pensamento colaborativo focado em
desenvolver soluções efetivas para realidade jurídica.

Cursos e Aulas

E-books

Arigos Científicos

NOSSAS IMERSÕES 

Cursos e Aulas
ANÁLISE DE
DADOS JURÍDICOS 

LGPD NA
PRÁTICA

Como gerar seus

primeiros relatórios.

O passo a passo sobre

como se adequar a

LGPDF



JESSICA SILVA
DE JESUS 

ART D IRECTOR

@smartlawbr

CONTATO

(98) 99167-2908



A Startup que veio para
repensar o uso da Cannabis.



QUEM SOMOS
A Hempense é uma startup que surgiu com o

objetivo principal de fazer as pessoas
repensarem o uso da cannabis por meio da

oferta de produtos nutracêuticos/cosméticos,
de serviços técnico-científicos de controle e

qualidade e da promoção da educação
científica relacionados à cannabis.



 Inicialmente iremos oferecer
cosméticos naturais à base
de óleo de sementes de
Cannabis e extratos nativos
regionais de alto valor
agregado.

PRODUTOS E
SERVIÇOS

Os nossos produtos serão os
únicos cosméticos do mundo
a base de óleo de cannabis
potencializados com óleos
vegetais locais, como babaçu,
buriti e bacuri.



Equipe

Biólogo. Doutor em
Bioquímica e

Biologia Molecular.

Rodrigo de Oliveira Cícero Alves

Geison Mesquita
Biólogo e Administrador. Mestre

e Doutor em Conservação da
Biodiversidade 

Mônica Neves
Farmacêutica e Química.
Mestre e doutoranda em

Química.

Entre em Contato
https://www.linkedin.co
m/company/hempense (98) 99130-0202

@hempense.startup

Químico. Mestre e
Doutorem Química

Analítica.

H E M P E N S E

contato@hempense.com.br

https://www.linkedin.com/company/hempense
https://www.instagram.com/hempense.startup/
https://www.linkedin.com/company/hempense
https://www.instagram.com/hempense.startup/
https://www.linkedin.com/company/hempense


Laila
Health

@lailahealth

Tornando
acessível
tecnologia e
saúde de
qualidade a
qualquer
cidadão

https://www.instagram.com/lailahealth/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/lailahealth/?igshid=YmMyMTA2M2Y=


Laila Health

Conheça melhor

Aplicativo gratuito
disponível para IOS
e Android

 A Laila empodera a comunidade e os gestores dos
municípios no tratamento e combate de complicações de
doenças a nível de atenção básica de saúde por meio de
dados. Nós conseguimos rastrear os problemas, ranquear
risco de problemas em todos os níveis do tratamento e
fazer o gestor conhecer sua base e planejar melhor as
ações em saúde do seu município.



Serviço
O paciente é inserido no sistema da Laila pelo médico ou qualquer integrante da equipe
de saúde da família. O sistema tem 3 saídas: 1 para o paciente com acompanhamento
personificado baseado nas prioridades do seu tratamento, 2 - Outro com visualização
individual do paciente para a equipe de saúde com o estado de risco deste e pontos
intervenção necessária, 3 - Para o gestor: Acesso completo e longitudinal da base de
pacientes nas categorias doenças crônicas, saúde da mulher, saúde da criança e
adolescente e idosos com riscos críticos, riscos moderados e pacientes com excelente
adesão ao protocolo com risco mínimo de complicações.  



Equipe

Daniel DouglasNeilson Mendes
 CEO Laila Health

Comunicólogo

Áurea Celeste
 CO-Fundador Laila Health

Doutora em Engenharia
de Eletricidade com

ênfase em automação e
controle

 
 

Entre em Contato

@lailahealth

CTO Laila Health
Engenheiro de
Computação

 

098 981628655

projetolaila@gmail.com

https://www.instagram.com/lailahealth/
https://www.instagram.com/hempense.startup/


CONHEÇA MAIS

HIGIENE, SAÚDE
E BEM ESTAR

http://www.marasenses.com/
http://www.marasenses.com/


QUEM
SOMOS

 Somos uma empresa de Biotecnologia que
produz cosméticos com qualidade artesanal
e nanotecnologia agregada ao processo de
fabricação, promovendo maior hidratação,

perfumação e limpeza e que valoriza
aspectos socioculturais do Maranhão.

 



 Nasceu com a missão de ser
referência em nanocosméticos.
Aliando qualidade artesanal e
nanotecnologia. Bioativos da
região amazônica maranhense
como Juçara, Castanha,
Cupuaçu, Buriti e Bacuri.
Embalagens com identificação
de elementos da cultura local.
Produto regional com alto valor
agregado. Inclusão
socioeconômica de cooperativas
maranhenses e produtores
locais.

DIFERENCIAL

Nasceu com a missão de ser
uma empresa de Nanobio-
tecnologia de referência em
higiene, cuidado e bem-estar.
Nanotecnologia agregada ao
processo de fabricação dos
sabonetes. Embalagens com
identificação de elementos da
cultura local. Produto regional
com alto valor agregado.
Inclusão socioeconômica de
cooperativas maranhenses e
produtores locais.

MARA SENSES
Seu sabonete com Nano Tecnologia

DIFERENCIAL



 Nasceu com a missão de ser
referência em nanocosméticos.
Aliando qualidade artesanal e
nanotecnologia. Bioativos da
região amazônica maranhense
como Juçara, Castanha,
Cupuaçu, Buriti e Bacuri.
Embalagens com identificação
de elementos da cultura local.
Produto regional com alto valor
agregado. Inclusão
socioeconômica de cooperativas
maranhenses e produtores
locais.

DIFERENCIALPRODUTO E
SERVIÇO

Sabonetes de 90g com
bioativos da região
amazônica
maranhense, lançados
em embalagens
temáticas assinadas
por artistas locais.
Imagem: Juçara,
Castanha e Cupuaçu.



TIME

Fernanda ArarunaFelipe Araruna

Walbert Cartagenes Annie Cartagenes

CONTATO

Licenciado em Química /
Dr. em Biotecnologia

Fisioterapeuta / Dr. em
Biotecnologia

Engenheiro Químico /
Mestrando em Eng. de

Materiais

(98) 98254 5677
 

marasenses@gmail.com

Licenciada em Educação
Artística/ Esp. em Metodologia

do Ensino de Artes.
 

www.marasenses.com

@marasenses 

http://www.marasenses.com/
https://www.instagram.com/marasenses/
http://www.marasenses.com/
https://www.instagram.com/marasenses/
https://www.instagram.com/marasenses/


Saúde e bem estar

para o seu Pet!

Produtos
Naturais

CONHEÇA MAIS



Quem somos
A Midas Pet & Life é uma empresa P&D inserida no mercado
pet care, que desenvolve produtos com base em bioativos da
biodiversidade MARANHENSE. O nosso produto de lançamento
é o Pelonete, um sabonete sólido para pets (cães e gatos).

Conheça melhor

Nosso foco está no desenvolvimento e
lançamento de um sabonete a base de
mastruz com potencial regenerador da
pelagem dos pets. Tem como tecnologias
envolvidas, um bioproduto de uso tópico
para cães e gatos que apresentam feridas
agudas ou crônicas na pele, lesão
inflamatória e distúrbios de cicatrização.

Hidratação e bem
estar para os pets

Reestabelece o
crescimento dos
pelos dos pets 

N O S S O  S E R V I Ç O  

Xampu sólido de base
vegetal (mastruz) para

pets - cães e gatos

(98) 98468-1221
mrlpontes@gmail.com

C O N T A T O :



Equipe

Fale Conosco

mrlpontes@gmail.com

Emanuelle Pinheiro
Administradora (Pitágoras)

Assistente Social (UFMA)
Mestra em Desenvolvimento

Socioeconômico (UFMA)

Raquel Pontes 
 CEO - Sócia Fundadora

Biomédica (UNIP)
Mestra em Biotecnologia (UEA)
Doutoranda em Biotecnologia (UFMA)

(98) 98468-1221

@midiaspetlife



MEAlzheimer
Diminuindo os impactos causados pela doença de alzheimer(DA)

no dia a dia dos portadores da DA.

SW Development



Quem somos?
A SW DEVELOPMENT é uma startup focada no
desenvolvimento de tecnologias ligadas a melhorias
de qualidade de vida dos nossos clientes.

Conheça melhor
Através do Mealzheimer, desenvolvemos uma
ferramenta mobile capaz de auxiliar portadores
de doença de Alzheimer em estágios iniciais, nas
suas rotinas e necessidades diárias.

SW Development



O aplicativo MEAlzheimer é uma ferramenta mobile criada e
pensada especialmente para um público que dispõe de limitadas
aplicações tecnológicas no mercado, suas funcionalidades visam
a diminuição dos impactos causados pela doença de
Alzheimer(DA) no dia a dia dos portadores da DA. Buscamos
cada vez mais incentivar os desenvolvedores, na criação de
novas tecnologias que possam atingir esse nicho de mercado.

Produto e Serviço

Principais funções do aplicativo:
Sistema de notificações dinâmicas, buscando cada vez mais

integrar o MEAlzheimer ao dia a dia dos usuários.

Alarmes com anotações dinâmicas para um melhor controle das

tarefas cotidianas dos usuários.

Coleção de informações pessoais sobre o usuário integrando ao

dossiê dinâmico do MEAlzheimer.

Jogos que promovem estímulos cognitivos.

Notificações dinâmicas indicando melhorias nos cuidados

pessoais dos usuários.

Sistema de coleta de dados diários a fim de promover estudos

entre institutos e faculdades que atuam no desenvolvimento de

melhorias na vida dos portadores da doença de Alzheimer

Em breve!

SW Development



TIME

Sidney Matins

Wesleson Souza Silva

CONTATO

Gestão/Administrativo Ensino Superior (concluído): UEMA - UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO MARANHÃO Formação: Análise e desenvolvimento de Sistemas -
FACAM. Conclusão 2018 Complementos: Atualmente cursando o Engenharia da
Computação - UEMA. Conhecimentos em: Redes TCP/IP, Switches, roteadores,
Pontos de Acesso. Sistemas Operacionais Instalação, manutenção. Banco de
Dados consulta, inserção, criação de tabelas. Java Desktop, Java mobile, JSP, JPA,
JSF, HTML, CSS, JavaScript, React, React-Native, PHP.

Ensino Superior (concluído): FACAM - FACULDADE DO
MARANHÃO Formação: Análise e desenvolvimento - Faculdade

Maranhão. Conclusão: 2018 Complementos: Atualmente
cursando o curso de ciência da computação na instituição

UFMA. Possui amplo conhecimento no desenvolvimento web
com a linguagem Java, Java mobile native, React, React-Native,
JavaScript,Engenharia de Software e diversos conhecimentos

ligados a manutenção de redes de internet

98 984971547 / 98 992003916

sw.suportedev@gmail.com

@sw_development_ma

SW Development



TECNOLOGIA
ÁGIL NO CUIDAR

 
CONHEÇA MAIS

Stream
lined

(98) 98400-5005 davidsander.almeida@gmail.com



STREAMLINED
TECNOLOGIA ÁGIL NO CUIDAR

 QUEM
SOMOS

Somos uma plataforma de
atendimento virtual para
auxiliar no diagnóstico, e

tratamento dos pacientes com
doenças negligenciadas

(DTN’s) auxiliando os
pesquisadores fornecendo

evidências para
desenvolvimento de novos

medicamentos.



CONHEÇA
MELHOR
Buscando auxiliar de forma
ágil os cuidados de pessoas
com doenças neglicenciadas
(DTN's), a Streamlined criou
uma plataforma para
possibilitar o atendimento
virtual e a apuração de
dados, ajudando pacientes,
gestores, pesquisadores e
profissionais da saúde afim
do desenvolvimento e
eficiência dos serviços
médicos.

TECNOLOGIA ÁGIL

 NO CUIDAR



SERVIÇO
Platafoma para gestores, pesquisadores,

pacientes e profissionais da saúde,
respectivamente: Streamlin-Gest, Strealin-

PESQ, Streamlin-Find e Streamlin-Prof.



Maria Aparecida

CONHEÇA
TIME

CONHEÇA
CONTATO

enfermeirafonrense918@gmail.com

Enfermeira, Pós doutora,
Doutora em direito e Mestra
em Políticas Públicas



Plataforma para

crianças autistas



Quem somos?

O aplicativo abordará a Terapia ABA ensinada através
da técnica de Vídeo Modelling, profissionais psicólogos,
terapeutas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, etc
ensinarão exercícios de psicologia comportamental para
os pais das crianças aplicarem em casa. 

Conheça melhor

Plataforma de auxílio a tratamentos
psicológicos para crianças autistas. 

Serviços
Aplicativo gratuito disponível
para IOS e Android



Os pais poderão baixar e responder o questionário de
rastreabilidade do Transtorno Espectro Autista - TEA (M-Chat,
um questionário muito usado por profissionais da saúde) e o
aplicativo gerará um cronograma de atividades que
trabalharão na minimização de comportamento
notoriamente ligados ao Autismo.

Pais

O paciente será acompanhado por psicólogos, ajudando os
pais nos exercícios e nos momentos exatos que os pais devem
procurar um profissional, tendo em vista que a Wenou é um
auxílio ao tratamento.

O paciente



Alexsandra Costa
Serra

Paulo Roberto Maria Carolina Corrêa
Martone

TIME

Matheus de Sousa
Barros

Luciano Reis Costa

CONTATO

Msc. Informática Médica.

Graduanda em Design. Doutora em Psicologia.

Pós graduado em
Desenvolvimento Web.

Bacharel em Ciências da
Computação.

(11) 987305-4040

ferreira.robert@gmail.com



Capacitando e 
Inserindo mulheres
para o mercado de trabalho

Serviços
Domésticos
Construção Civil
Saúde, Beleza
& Outros

@elafazoficial (98)98883-1009 

https://www.instagram.com/elafazoficial/
https://www.instagram.com/elafazoficial/


Quem Somos 
A Ela Faz é uma plataforma feminina de
intermediação de serviços autônomos
que conecta profissionais a clientes,
sejam eles pessoas físicas ou jurídicas.

Missão Visão
Valores

Servir com excelência,
segurança e
responsabilidade,
disponibilizando
mão-de-obra feminina
qualificada para as
rotinas e serviços de
ambientes domésticos
e corporativos.

Se tornar, até 2023, a
maior e melhor plataforma
de fornecimento de
serviços autônomos de
mão de obra feminina do
Nordeste, contribuindo
para a comodidade,
segurança e satisfação das
clientes.

A Ela Faz é uma
plataforma feminina de
intermediação de serviços
autônomos que conecta
profissionais a clientes,
sejam eles pessoas físicas
ou jurídicas.

A Ela Faz é direcionada a prestadoras de
serviços maiores de 18 (dezoito) anos que
possuam plena capacidade legal para
prestação de serviços autônomos/informais
como pessoa física e/ou formalizadas como
MEI (Microempreendedora-individual).

Conheça Melhor



Categorias de Serviços
São diversas categorias de serviços

para atender as necessidades de
empresas e condomínios

Serviços
Domésticos

Saúde e Bem
Estar 

Reformas e
Reparos

Beleza Consultorias

Conteúdos Visuais e
Tecnologia 

Aulas
Particulares

Buffet e
Eventos

Além desses serviços, oferecemos para empresas manutenção de ar-
condicionado, pintura, instalações elétricas, bombeira hidráulica, dentre

outros serviços úteis para condomínios como limpeza de piscina, faixadas e
poda. Entre em contato para conhecer tudo o que podemos oferecer!



Equipe

Assitente Social

Entre em Contato

Analista de Marketing

Verônica de Jesus Andressa Souza
Administrativo/Financeiro

Clara dos Santos
Assistente de Vendas. Certificada em

Gestão de Pessoas com Liderança,
Marketing Digital, Simulações

Empresariais e Empreendedorismo.

Livia Viana
CEO DA ELA FAZ

Formada em Engenharia
Civil e Administradora

Empresarial

Cleitiane Rodrigues
SUPERVISORA

Pedagoga, especializada em
docência do Ensino Superior

Aline Lisboa

@elafazoficial (98) 98883-1009 

contato@elafaz.com.br

https://www.instagram.com/elafazoficial/
https://www.instagram.com/elafazoficial/


Interface
Educacional
Assessoria | Consultoria | Mentorias

Compartilhando
saberes na graduação
e pós-graduação
Conheça nossos serviços

(98) 99218-0897

@interface.educacional

interfaceeducacional@gmail.com 



Quem Somos 
A Interface Educacional atua na interseção
entre as diferentes faces da educação, com
atendimento humanizado e colaborativo,
onde há o compartilhamento de saberes,
ideias e sonhos.

Conheça nossos serviços!



Serviços
A Interface Educacional oferece serviços na
área de assessoria e consultoria, voltados para
estudantes de graduação e pós-graduação
ofertando mentorias acadêmicas, cursos de
formação, aperfeiçoamento, capacitação,
oficinas, etc.

Organização e realização
 de eventos de cunho 
científico e pedagógico

Tutorias para
docentes da

educação básica

 Acompanhamento
pedagógico de

Instituições de Ensino. 



 interfaceeducacional@gmail.com 

Equipe

Hellen Alves
Mestra em Ensino de

Ciências e Matemática

Franciane Silva
Mestra em Ensino de

Ciências e Matemática

Karla Coqueiro
Mestra em Ensino de

Ciências e Matemática

Fale Conosco

(98) 99218-0897

@interface.educacional



PALM
TECH

RECUPERAÇÃO DE
SOLOS E ÁREAS
DEGRADADAS A
BAIXO CUSTO

CONHEÇA MAIS



QUEM
SOMOS?

  Contamos com uma equipe altamente
qualificada composta por doutores,

mestres e especialistas, capaz de
oferecer serviços de consultoria para

projetos de recuperação de áreas
degradadas e educação ambiental de
alto nível, atendendo simultaneamente

aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, Agenda 2030 e requisitos de
Qualidade e Compliance específicos ao

porte e nicho de empresas privadas.



BIOGENHARIA
DE SOLOS

Produção de Biomantas

que são utilizadas em

projetos de recuperação

de áreas degradadas e

contenção de erosões,

serviços e consultoria

ambiental e treinamentos

profissionalizantes.

SERVIÇO



TIME

Cássio DinizFernanda Desimon

Quésia Duarte Fernando Bezerra

CONTATO

Engenheira Florestal Engenheiro Químico

Doutora em Recuperação
de Áreas

(98) 98228-1436-4040

info@palmtech.eco.br

Doutora em Recuperação
de Áreas



Desenvolva suas
habilidades através
da qualificação 
personalizada

@educarubik

(98) 98705-8580
(98) 98705-9677

 
contato@rubikcustomize.com

 

https://www.instagram.com/elafazoficial/


Rubik é um cubo mágico com possibilidades
diversas de formação de grade de cursos, realização
de diagnóstico inicial considerando aspirações,
objetivos estratégicos e segmento de atuação. 

Conheça Melhor

Ambiente virtual
de aprendizagem

Infraestrutura
de inclusão

Suporte
Tecnológico

Rubik.
Customizando 
seu ensino



Nossos Serviços

Customização da grade de cursos com
base no diagnóstico inicial voltado
para as necessidades do segmento
econômico da região e/ou aspirações
pessoais e corporativas. 

Microlearning mesclando Hard Skills,
Soft Skills e DeepSkills; Flipped
Classroom (Sala de aula invertida
Mesclando EAD e presencial).

Remodelagem dos negócios; Learning
Analytics; Utilização de Blockchain 
 (controle de frequência; validação de
notas; gerenciamento de processos
financeiros e pessoais; certificações de
estudantes)

Estrutura para driblar os impedimentos
locais (Falta de acesso digital, falta de
espaço, backoffice)



Equipe

Entre em Contato

@educarubik

contato@rubikcustomize.com

Myllene Melo

Leonardo Nunes

Mestranda em Engenharia de
Processos, especialista em Gestão
com Ênfase em educação e em
informática Educacional pelo IFMA.

Mestrando em Engenharia de
Processos, Especialista em

Docência no Ensino Superior.

(98) 98705-8580
(98) 98705-9677

https://www.instagram.com/elafazoficial/
https://www.instagram.com/elafazoficial/


S C I E N T I F I C  I L L U S T R A T I O N

CIÊNCIA | ARTE | DESIGN



Conectamos você a ilustradores e designers freelancers
para facilitar a comunicação visual dos seus projetos. 

Saiba mais

@yourscience_i

(98) 99124-2061

yourscience.i@gmail.com

https://www.yourscience.com.br/

https://www.yourscience.com.br/
https://www.yourscience.com.br/
https://www.instagram.com/elafazoficial/
https://www.yourscience.com.br/


Nascemos para popularizar a ciência
através da ilustração científica. Nossa
missão é conectar ilustradores
científicos/designers com pesquisadores das
áreas de Ciências Biológicas e da Saúde para
impulsionar a comunicação científica.

Quem somos?
Os 3 pilares da Your Science

Nossos Serviços - Ilustrações para:

Cursos e AulasE-booksArtigos Científicos

Ilustrador Científico: Leonardo Rubira
Técnica: Digital (2D e 3D)

Área: Odontologia  
Nível: Avançado 

Ilustrador Científico: Júlio Arvellos
 Técnica: Digital (3D) 

Área: Química
 Nível: Intermediário

Ilustrador Científico: Leonardo 
Rubira Técnica: Digital (2D e 3D) 

Área: Odontologia
 Nível: Avançado 

Ilustradora Científica: Cleandra Gregório
 Técnicas: Digital 

Área: Anatomia, Genética e Histologia
 Nível: Intermediário



Time YS

Thamires Coelho
COO 

Designer Gráfico
Médica Veterinária

pesquisadora, Ilustradora
Científica responsável pela

criação visual e setor
operacional da startup.

Thaiane Coelho
CEO 

Planejamento Estratégico
Farmacêutica neurocientista.
Na startup é responsável pela
gestão, atração de clientes e

investidores.

Ana Paula Soares
CMO 

Marketing
Administradora responsável

pela gestão das estratégias da
marca com base na jornada de

compra e funil de vendas.

Contato
@yourscience_i

(98) 99124-2061

yourscience.i@gmail.com

https://www.yourscience.com.br/

https://www.instagram.com/elafazoficial/
https://www.yourscience.com.br/


O primeiro impulso
para quem quer
empreender!
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Contato
inovamaranhao@gmail.com

www.ma.programacentelha.com.br

https://www.inova.ma.gov.br/

https://secti.ma.gov.br/

@inovamaranhao

@sectimaranhao

http://www.ma.programacentelha.com.br/
https://www.inova.ma.gov.br/
https://secti.ma.gov.br/
https://www.instagram.com/inovamaranhao/
http://www.ma.programacentelha.com.br/
https://www.inova.ma.gov.br/
https://secti.ma.gov.br/
https://www.instagram.com/inovamaranhao/
https://www.instagram.com/sectimaranhao/
https://www.instagram.com/sectimaranhao/
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versão 1.0 

PORTFÓLIO

Conheça as startups que foram
acompanhadas pelo Programa
Inova Maranhão - SECTI!




