
Caros alunos de Graduação, 
  

Com apoio da PRG e em nome da Cosmos USP e do NEUUSP (grupo de inovação da 
Universidade) informamos sobre o Desafio USP Covid-19. 
  
Esperamos que nesse momento difícil, vocês e seus entes queridos estejam sãos e 
salvos. Como todos sabem, esse é um período muito conturbado na história mundial, 
por conta da pandemia do covid-19. Porém, não devemos ficar apáticos e não fazer 
nada, pelo contrário, devemos agir e fazer tudo que está ao nosso alcance 
para resolver os problemas gerados pela pandemia! 
  
Pensando nisso, o NEU em parceria com as outras entidades do COSMOS-USP como 
a FAUJr, Grupo Turing, Enactus e eLab propôs um desafio para você, aluno 
inconformado que quer ser parte da solução do problema! Neste evento, você 
escolherá 1 entre 5 desafios propostos: 
  
Desafio 1: Aprimorar a educação a distância. 
Desafio 2: Manter diferentes negócios B2C presenciais operando em época de 
quarentena. 
Desafio 3: Ajudar pessoas atingidas pelo desemprego conjuntural a gerar renda em 
meio a quarentena. 
Desafio 4: Propor novos produtos para a melhoria da saúde em época de quarentena. 
Desafio 5: Proporcionar a manutenção da saúde mental durante o isolamento. 
  
Você ficará 4 dias focado em resolvê-lo. Para isso você passará pelas seguintes 
etapas: 
  
1. Imersão no problema 
2. Ideação 
3. Prototipação/MVP 
4. Validação da solução 
5. Pitch 
  
O evento será realizado totalmente online, e acontecerá entre os dias 21 e 24 de 
maio, e as inscrições serão encerrados no dia 15 de maio. Ah, mais uma coisa: a 
equipe vencedora de cada desafio terá a oportunidade de pôr em prática sua 
solução, através do desenvolvimento do projeto com os prêmios recebidos! 

Desafio USP Covid-19 

Data: 21 a 24 de maio de 2020 (on-line) 

Inscrições até 15 de maio: https://bit.ly/Inscricao_DesafioUSP 
Confira o evento no Facebook: https://bit.ly/desafioUSP_fb 
Confira o site do evento: https://desafiouspcovid-19.life 
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