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A Sem Parar

 Somos um meio de 
pagamento eletrônico de mais 
de 5 milhões de clientes. 

 São 15 anos oferecendo facilidade e 
comodidade aos usuários dos serviços de pedágios e 
estacionamentos em 12 estados do Brasil.

 Estamos em 99% da malha pedagiada brasileira e 
fomos pioneiros na implementação do sistema nacional 
de identificação automática de veículos.
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Tecnologias  
Mágicas

Quais tecnologias diferentes da tag antena o Sem Parar 
pode aplicar para identificação e pagamento quando se 
está em movimento? 

O que queremos receber?

A equipe deve desenhar uma solução específica (e não 
várias) detalhando a(s) tecnologia(s) envolvida(s).

DESAFIO

#1
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Mobilidade  
Interurbana

Quais problemas de mobilidade urbana podem se 
beneficiar das soluções de pagamento e identificação 
como as oferecidas pelo Sem Parar? 

O que queremos receber?

A equipe deve ser específica na caracterização de um 
problema existente de mobilidade (embasando com 
números e referências bibliográficas), bem como na 
proposta da solução a ser oferecida pela Sem Parar.

DESAFIO

#2
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Serviços Digitais 
Centrados no Usuário

Como o Sem Parar pode ser usado como meio de 
pagamento e identificação no Futuro? 

O que queremos receber?

Nesta categoria, preferencialmente deve ser descrito 
um novo uso/mercado para o Sem Parar, caracterizando 
claramente o público-alvo, bem como a tecnologia que 
será envolvida.

DESAFIO

#3



Orientações - p.6

Critérios de avaliação

 a) Inovação e originalidade da proposta; 

 b) Potencial de impacto para a empresa; 

 c) Viabilidade da proposta.
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Como montar  
sua equipe?

Poderão participar do presente Desafio somente os 
alunos regularmente matriculados no segundo semestre 
de 2019, concluintes de 2018 ou do primeiro semestre 
de 2019, em qualquer um dos cursos oferecidos pelo 
IFSP, no âmbito de qualquer um dos câmpus, em 
equipes compostas por 3 (três) integrantes, sendo 
vedada a participação de grupos com número de 
participantes distintos do disposto neste item.

Lembre-se: Cada aluno poderá participar de apenas 
uma equipe e cada equipe poderá apresentar apenas 
uma proposta para cada uma das três categorias.
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Como apresentar  
sua proposta?

 Apresente o formulário de inscrição

 Descrição da proposta

 E lembre-se: caso a solução proposta em qualquer 
desafio envolva tecnologia passível de patenteamento, 
é obrigatória a busca de anterioridade em bases de 
patente. Aprenda como fazer!
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Premiação

A premiação total será R$10.000,00, dividida da 
seguinte maneira:

a) Primeiro colocado: R$ 5.000,00 

b) Segundo colocado: R$ 3.000,00 

c) Terceiro colocado: R$ 2.000,00
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REGULAMENTO DO  
3º DESAFIO DE 
INOVAÇÃO DO IFSP

O regulamento completo pode ser acessado em: 

https://inova.ifsp.edu.br/index.php/editais/153-desafio-
de-inovacao-2019-edital-497-2019
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