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ACESSO: plataforma.gpinovacao.senai.br

Se você já possui cadastro, basta colocar seu login e senha.
Se ainda não possui cadastro, veja abaixo como fazer.



CADASTRE-SE

Duas opções de Cadastro: 
1) Redes sociais 
2) Plataforma



PAINEL: Página inicial

Painel do usuário: aqui você realiza o gerenciamento de suas informações de 
cadastro e desafios, submissão de soluções e interação com outros usuários.



Para editar e completar seu Perfil, acesse o ícone “Editar perfil” abaixo do 
seu nome na página inicial.

PERFIL: editar perfil



PERFIL: Editar perfil

999.999.999-99 (11) 1111-1111

RENATA PONÇANO 9.99

inovasenai@sp.senai.br

A página de atualização do perfil permite que o usuário possa fazer 
a edição e o complemento dos seus dados. 
SUGESTÃO: INCLUSÃO DE FOTOS NO PERFIL E O UFP (por exemplo 
9.99) facilita a identificação e melhora a interação.



Desafio: INOVA SENAI 2021 – SÃO PAULO

Para acessar o INOVA SENAI 2021 – SÃO PAULO, clique 
em “Desafio” e depois na imagem acima



Acesso ao Desafio

Ao entrar na página, o usuário terá acesso 
às informações do INOVA SENAI – São 

Paulo e seus principais arquivos.



Acesso ao Desafio

Ao final da página, faça o download 
dos arquivos de apoio e documentação 

do INOVA SENAI – São Paulo

Esta imagem é meramente ilustrativa. Para 
informações atualizadas consulte SEMPRE o 

interlocutor da sua unidade ou os documentos 
disponíveis na plataforma.



Acesso ao Desafio

Caso o usuário esteja apto a participar do INOVA 2021 (conforme 
orientações apresentadas no Regulamento), deverá clicar em 
“Participe” para enviar sua solução. Recomendamos clicar em 
“Participe” somente no momento do envio da solução.



Selecionar: INOVA SENAI 2021 – SÃO PAULO

Selecione o Estado (São Paulo)
Selecione o Departamento (DR São Paulo)

Cadastro da Solução: página inicial

APÓS PREENCHER TODOS OS CAMPOS, Clique 
em salvar

A Inclusão da imagem é opcional

Responder a questão sobre Senai Lab

Coloque aqui o título da sua solução

Escreva aqui o resumo do seu projeto com ATÉ 2.000 caracteres

Preencha atentamente os campos abaixo. O cadastramento errado por 
“Desafio”, “Estado” ou “Departamento” inviabiliza a visualização da sua 

solução pela Coordenação do INOVA SENAI – São Paulo.



O usuário poderá editar as informações da solução proposta 
(disponível apenas para o criador) até a data limite da etapa.

FASE: Indica a fase atual da solução nas etapas realizadas por 
meio da plataforma.

Cadastro da Solução: aba “DETALHES”



Cadastro da Solução: aba “EQUIPE”

Após o cadastro de todos os participantes na plataforma, digite o nome do membro que deseja incluir na 
equipe. Automaticamente, o nome de cadastro irá aparecer para ser selecionado.
Clique no nome correto e o novo integrante será adicionado.

Lembre-se que a equipe pode ser composto por, no máximo, 4 alunos e 2 orientadores.

Para excluir um participante adicionado, clique no “x” que aparece ao lado do nome do integrante que 
será removido.

ATENÇÃO: todos os integrantes deverão se cadastrar na plataforma antes de “Adicionar os 
membros”, caso contrário, não serão encontrados e não poderão ser cadastrados como 
participantes.

Para adicionar os integrantes da Equipe, clique em “Adicionar Membros” e procure pelo 
nome das pessoas.



Cadastro da Solução: aba “COMENTÁRIOS”

Na aba Comentários a Coordenação do INOVA SENAI – São Paulo poderá ENVIAR mensagens para a equipe. 
As mensagens enviadas só podem ser visualizadas pelos membros cadastrados na aba “EQUIPE”.

IMPORTANTE: comunicações entre a Coordenação e as equipes serão realizadas por meio do interlocutor do 
INOVA em sua unidade. Aqui serão postadas, somente, detalhes muito específicos de cada projeto. Por exemplo: 
ausência de documentação, ausência de membros das equipes e similares.

EXEMPLO



Cadastro da Solução: aba “COMPLEMENTOS”

Na aba Complementos o usuário irá complementar as informações da sua solução respondendo às 
questões e anexando os documentos requeridos (sempre em PDF). 

O Complemento é OBRIGATÓRIO para efetivar a participação no INOVA SENAI – São Paulo.

ATENÇÃO: não serão consideradas as soluções que não apresentarem o correto e total preenchimento e envio 
de todas as informações solicitadas em todas as etapas.

APÓS PREENCHER 
TODOS OS CAMPOS, 

clique em Salvar



Cadastro da Solução: aba “COMPLEMENTOS”

O CFP é o número da sua unidade, pode variar de 1.01 até 9.90. Em caso de dúvida, pergunte ao seu interlocutor.

TODOS OS CAMPOS ACIMA são de preenchimento OBRIGATÓRIO.

Escreva aqui a grande área tecnológica de sua solução. Assim, podemos consultar especialistas específicos quando for o caso.

Faça um resumo de sua solução com, NO MÁXIMO, 2.000 caracteres. Lembre-se que caractere é diferente de palavra. Em caso de 
dúvida, utilize o recurso “Contagem de palavra” do Word, ele indicará a quantidade de caracteres que seu texto possui.
No resumo você deve apresentar de forma sucinta a sua solução e informações relevantes do seu negócio.

Coloque aqui o link do Pitch da sua solução, publicado no Youtube. Utilize o Guia disponível na plataforma para orientações.



Cadastro da Solução: aba “COMPLEMENTOS”

APÓS PREENCHER 
TODOS OS CAMPOS, 

clique em Salvar

Insira o BMC  da sua solução PREENCHIDO. CAMPO OBRIGATÓRIO 

Insira o Termo de Cessão do aluno responsável pelo preenchimento da plataforma PREENCHIDO e ASSINADO, 
em formato PDF. CAMPO OBRIGATÓRIO 

Insira o Termo de Cessão do segundo aluno da equipe PREENCHIDO e ASSINADO, em formato PDF. Apenas se 
houver mais de um aluno na equipe.

Insira o Termo de Cessão do terceiro aluno da equipe PREENCHIDO e ASSINADO, em formato PDF. Apenas se 
houver mais de dois alunos na equipe.

Insira o Termo de Cessão do terceiro aluno da equipe PREENCHIDO e ASSINADO, em formato PDF. Apenas se 
houver mais de três alunos na equipe.

Insira o Termo de Cessão do primeiro orientador PREENCHIDO e ASSINADO, em formato PDF. 
CAMPO OBRIGATÓRIO 

Insira o Termo de Cessão do segundo orientador PREENCHIDO e ASSINADO, em formato PDF. 
Apenas se houver mais de um orientador.

Insira o Termo de Parceria com Empresa, PREENCHIDO e ASSINADO, em formato PDF, se for o caso. 

Insira o Termo de Participação em Iniciativas de Inovação, 
PREENCHIDO e ASSINADO, em formato PDF, se for o caso. 

Responda SIM ou NÃO. Sim somente para TCCs finalizados.



Cadastro da Solução - ERRO

Caso alguma inconsistência seja verificada, após 
salvar as informações na aba COMPLEMENTOS, uma 
mensagem solicitará as correções necessárias.
Basta retornar à aba e corrigir as falhas.

ATENÇÃO: para efetivar a inscrição, todas as informações e os documentos obrigatórios nesta 
etapa devem ser preenchidos.
Não se esqueça de clicar em “SALVAR” sempre que realizar qualquer alteração!



Cadastro da Solução - FINALIZADO

Parabéns! Sua solução foi cadastrada com sucesso e, caso toda a documentação 
esteja correta, você está inscrito no INOVA  SENAI 2021 – São Paulo!

ATENÇÃO: se desejar realizar qualquer alteração em seu projeto, você tem até o 
prazo final das inscrições para inserir novas informações.



Dúvidas?
Procure o interlocutor de sua 

unidade!


