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Agradecimentos
Gostaríamos de agradecer a você, parceiro do Hub
NAVI AI New Ventures, o qual acordou e auxiliou a
desenvolver a premiação nacional promovida.
Queremos dividir um pouco de como foi a final, a qual
ocorreu no dia 26 de Novembro de 2021 no Pitchweek
do Tecnopuc. Por fim queríamos agradecer a
participação e parceria de todos que fizeram esse dia
acontecer com excelência.
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PATROCINADOR MASTER
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O Processo
Foram ao todo cerca de 35 inscritos, sendo 17 para
Categoria Pesquisadores e 18 para Categoria Startups.
Dentre estes foram selecionados 5 finalistas em cada
categoria, listados abaixo.

As avaliações foram realizadas considerando 5
aspectos:
Originalidade
Capacidade Disruptiva
Impacto da inovação
Aplicabilidade
Qualidade da Equipe/Pesquisadores

A cada membro do júri foi designado darem notas de 1 a
10 para cada aspecto.

Os Finalistas
Conheçam um pouco mais dos nossos 5
finalistas de cada categoria

Startups
Exemplaria Solutions:
Explore o potencial dos seus dados!
Contato
Nome: Carla Sampaio
E-mail: carla.sampaio@exemplarias.com

Encantrics:
É um sistema que permite que qualquer pessoa do mundo crie e
treine seu próprio algoritmo de IA sem precisar saber programar
para resolver problemas complexos de negócio com total autonomia.
Contato
Nome: Gabriel Milman
E-mail: gabriel@goulmi.com

Green Motor:
A Plataforma digital que vai eliminar o desperdício de alimentos
perecíveis através da previsão automatizada, por IA - Inteligência
Artificial, no segmento de supermercados.
Contato
Nome: Eduardo Kautz
E-mail: eduardo@menda.com.br

Membran-i:
Ao observar os processos de compras de diversos setores e
identificar dores em comum, a Membran-i desenvolveu a MAI plataforma de negociação em rede B2B assistida por inteligência
artificial proprietária, que automatiza o processo de compras,
levando produtividade, economia e governança às empresas.
Contato
Nome: Florent Desidério
E-mail: marcio@membran-i.com

OrientaMED
Healthtec que patenteou e desenvolveu uma tecnologia para a
detecção dos níveis de glicose por meio do sopro.
Contato
Nome: Nathalia Nascimento
E-mail: contact@orientamed.bio

Pesquisadores
Ailton José Rodrigues
Projeto/Pesquisa: TILS - Isabela
Contato: ajr@cin.ufpe.br

João Otávio Bandeira Diniz
Projeto/Pesquisa: Aplicação da IA e Visão Computacional para
COVID-19
Contato: joao.bandeira@ifma.edu.br

Lucas Venezian Povoa
Projeto/Pesquisa: Aprendizado de Máquina para Tratamento de
Câncer.
Contato: lucasvenez@gmail.com

Marcelo Finger
Projeto/Pesquisa: Aplicação da IA para Insuficiência Respiratória.
Contato: mfinger@ime.usp.br

Robson Fernandes da Silva
Projeto/Pesquisa: Novos Métodos de Composição de Modelos de
Aprendizado de Máquina.
Contato: robson.fernandes@scicognos.com

Vencedores
Categoria Startups
OrientaMED
Desenvolveu um aparelho que utiliza sensores para codificar gases e
enviar para um servidor em nuvem.

Categoria Pesquisadores
Ailton José Rodrigues
Apresentou o projeto TILS - ISABELA, um modelo de tradução
inteligente da Língua de Sinais Brasileira (LIBRAS), para a American
Sing Language (ASL)

A Grande Final
Sediada no Tecnopuc, dia 26 de Novembro de 2021.
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Anúncio dos Vencedores
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Equipe NAVI
Presente no Evento
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Depoimentos
Nathalia
OrientaMED
Muito além do prêmio, vencer o NAVI Awards trouxe
reconhecimento e visibilidade ao nosso trabalho, visto que o evento
de premiação foi organizado e apoiado por grandes players do
ecossistema de startups. A participação no evento nos trouxe
feedbacks interessantes sobre a OrientaMED e fez com que
fôssemos contactados por potenciais parceiros de diferentes regiões
do país.
Esse reconhecimento é muito importante para nós, visto que a nossa
caminhada de empreendedorismo não tem sido fácil, especialmente
por termos que lidar com o desenvolvimento de hardware e de uma
base de dados completamente diferente, que é a de codificação de
gases.
Dentro de quatro anos que participo do ecossistema de startups,
arrisco dizer que o NAVI Awards foi um evento inédito, pois além de
apresentar startups que atuam no campo de Inteligência Artificial,
também trouxe pesquisadores que vêm desenvolvendo novas
tecnologias dentro do ambiente acadêmico. Isso fez com que, além
de ampliar conexões, os participantes também pudessem ampliar os
seus conhecimentos.

Ailton
TILS- Isabela
Eu recebi de meu orientador, na lista de e-mails do Centro de
Informática informática – Cin – UFPE, informações sobre o NAVI
Awards. Dessa forma, fiquei bastante animado em participar, apesar
da minha jovialidade de pesquisador, eu decidi encarar o desafio com
o projeto - que deriva da minha dissertação de mestrado -o projeto de
codinome Isabela que é uma homenagem póstuma a minha filha de
mesmo nome.
Falei pra minha esposa, Isabel, que eu iria tentar, falei com meu irmão
também, explicando de que se tratava o projeto. Quando saiu a lista
dos top five eu fiquei surpreso com o meu nome lá juntamente com os
nomes de outros pesquisadores bastante renomados na área de
Inteligência artificial. Diante disso, eu vi que o projeto poderia se
destacar e vencer.
Na véspera da final, tive também alguns contratempos de problemas
no laptop [Macbook Pro do ano de 2012, todo sucateado, rss, quem
puder ajudar em uma máquina nova, fico agradecido], mas eu sabia
que aquilo era pra ser superado e foi.
Sendo assim, enviei o material solicitado pela organização no fim da
noite da véspera da final. Fui dormir meio preocupado, pensando
sobre o dia seguinte. Ao dormir, sonhei com a vitória, da seguinte
forma : minha mãe -já falecida- entregava pra mim um saco daqueles
de padaria (antigo) cheio de notas de dinheiro enroladas em ligas e
ela me pedia pra guardar e usar com muita sabedoria. Acordei no dia
da final com aquela coisa que poderia dar certo e vencer a final e fui lá
e foi os 3 minutos mais longos da minha vida, além dos minutos
reservados as perguntas da banca.
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