


4º Edtech Meetup

Guia de 
sobrevivência 
ao futuro da 
educação



Em 09 de maio de 2017, 10 edtechs 
brasilienses se reuniram, sem saber que 
estavam dando início a um movimento.



O Edtech Meetup Brasília é um 
evento que ocorre a cada semestre. 

Ele é protagonizado pelas startups 
de educação de Brasília, para 
fomentar inovações educacionais.



O Futuro das Tecnologias 
de Educação 
Objetivo: Edtechs se conhecerem

09/05/17 - 1º Edtech Meetup Brasília

10
Edtechs 

História do Edtech Meetup

Manifesto sobre o futuro da educação, 
segundo as edtechs de Brasília 
Objetivo: Firmar compromisso com o futuro

26/09/17 - 2º Edtech Meetup Brasília

22
Edtechs 

Sync: os últimos 365 dias 
Objetivo: Perceber evolução de 1 ano

19/06/18 - 3º Edtech Meetup Brasília

33
Edtechs Guia de sobrevivência ao futuro 

da educação 
Objetivo: Conectar as edtechs ao mercado

16/10/18 - 4º Edtech Meetup Brasília

50
Edtechs 



Brasília vive o período singular do surgimento de um ecossistema 
de edtechs, que cresce em ritmo notável e irreversível
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Conheça as 50 edtechs 
que compõem o 
ecossistema de Brasília



Personalização do Ensino: 
Estudologia / EduQC / Cadmo 

Gameficação: 
GoEduca / SoluçõesXR / Axiés / LexGo / 
Worda Studios / 2 Contos / EDU 

Plataformas Multilaterais: 
Lyce / Pais a Bordo / Colmeia / AulaUp / 
Modular / Speak to Share / Comoequetalá / 
Pupila 

Plataformas de EAD: 
Estuda.com / Educmedia / Alta 
Performance / Raleduc 

Tecnologia para Instituições: 
Brintell / Escola Verde / Etecnet 

Escolas Online: 
Inovaflix / Engeteles / Academia 
Gastronômica / Forró Simples  

Educação Empreendedora: 
Young Makers / Ei! Comunidade de 
Empreendedorismo / NubeHub 

Capacitação para o Século XXI: 
Napkin Talk / SAB / Amplifica / LabFazedores / 
CoEducation / Ucorp / Kisa / Plugged 

Competências Socioemocionais: 
Numi / Canvi / CriadosParaCriar / Instituto 
Mazini / Enkrateia / Família S/A 

Edtechs de Nicho: 
Synapse / Conecta / Conactus /  
PanopraManga



Plataforma com ferramentas integradas de 
estudo personalizado e adaptativo, com 
informações para gestão acadêmica. 

Fase: Mercado 
Modelo: B2C, B2B 
Segmento: Médio, Superior, Adulto 

https://estudologia.com.br

Software baseado em estatística que 
auxilia o candidato a direcionar seus 
estudos para passar em concurso público. 

Fase: Mercado 
Modelo: B2B, B2G 
Segmento: Infantil, Fundamental, 
Médio, Superior, Corporativo 

http://eduqc.com.br

Escola pública online com uso de inteligência 
artificial para ensino adaptativo e personalizado 
em cada área de conhecimento. 

Fase: Prototipação 
Modelo: B2C 
Segmento: Fundamental, Médio, Adulto 

http://projetocadmo.com.br

Personalização 
do Ensino

https://estudologia.com.br
http://eduqc.com.br
http://projetocadmo.com.br


Gameficação

Plataforma de jogos educativos digitais 
adaptativos que geram relatórios para a 
tomada de decisão de instituições de ensino. 

Fase: Mercado 
Modelo: B2C, B2B 
Segmento: Fundamental, Médio, Adulto 

http://goeduca.com

Plataforma multimídia online de baixo custo, que 
gamifica e executa mídias imersivas em WebXR 
(AR/VR/MR), sem a necessidade de aplicativos.  

Fase: Prototipação 
Modelo: B2C, B2B, B2G 
Segmento: Infantil, Fundamental, Médio, 
Superior, Adulto 

https://solucoesxr.com.br/

Games educativos, com tecnologias como 
realidade aumentada e QR codes, para 
empresas, jovens empreendedores e famílias 

Fase: Tração 
Modelo: B2C, B2B, B2G 
Segmento: Infantil, Fundamental, Médio, 
Superior, Adulto, Corporativo 

http://axies.com.br

Ferramenta de disseminação e avaliação de 
conteúdo jurídico, por meio de processo 
gamificado que conjuga múltiplas competências. 

Fase: Prototipação 
Modelo: B2B, B2G 
Segmento: Superior 

Sem presença digital

http://goeduca.com
https://solucoesxr.com.br/
http://axies.com.br


Gameficação

Gamificação com AR da grade curricular, 
sem alterar a estrutura da escola, com 
envolvimento de alunos e professores. 

Fase: Prototipação 
Modelo: B2C 
Segmento: Fundamental, Médio 

http://wordastudios.com 

Game com metodologia própria para 
alfabetização de adultos à distância e uma 
ferramenta de apoio à alfabetização infantil. 

Fase: Prototipação 
Modelo: B2C, B2B, B2G 
Segmento: Infantil, Fundamental, Adulto 

http://eduapp.bsb.br 

Ferramenta educacional de incentivo à leitura 
e à escrita, na qual estudantes duelam pela 
melhor história em um concurso literário. 

Fase: Prototipação 
Modelo: B2B 
Segmento: Fundamental, Médio, Superior, 
Adulto 

http://2contos.com.br 

http://wordastudios.com
http://eduapp.bsb.br
http://2contos.com.br


Plataformas 
Multilaterais

Plataforma para facilitar o dia a dia 
escolar e melhorar a comunicação 
entre escola, alunos e responsáveis. 

Fase: Mercado 
Modelo: B2B 
Segmento: Infantil, Fundamental, 
Médio, Superior 

https://lyce.com.br

Plataforma que substitui a agenda escolar e 
aproxima o dia a dia dos responsáveis ao 
cotidiano das crianças em entidades de ensino. 

Fase: Tração 
Modelo: B2C, B2B 
Segmento: Infantil, Fundamental 

http://paisabordo.com.br

Plataforma de agendamento de aulas 
particulares para alunos do ensino fundamental 
e médio, por meio de aplicativo ou site. 

Fase: Tração 
Modelo: B2C 
Segmento: Fundamental, Médio 

https://aulascolmeia.com.br

Plataforma dos protagonistas da educação: 
os professores, por meio de ferramentas 
que aumentam a autonomia para dar aulas. 

Fase: Tração 
Modelo: B2C, B2B 
Segmento: Infantil, Fundamental, Médio, 
Superior, Adulto, Corporativo 

http://aulaup.com.br

https://lyce.com.br
http://paisabordo.com.br/
https://aulascolmeia.com.br
http://aulaup.com.br


Plataformas 
Multilaterais

Aplicativo de aulas particulares projetadas de 
acordo com o ritmo, o objetivo e o estilo de 
aprendizagem do estudante. 

Fase: Mercado 
Modelo: B2C 
Segmento: Médio, Superior 

http://modularaulas.com

Plataforma de conversação para contribuir para a 
reconstrução da vida de refugiados e auxiliar na 
prática de idiomas. 

Fase: Mercado 
Modelo: B2C, B2B 
Segmento: Médio, Adulto, Corporativo 

http://speaktoshare.com

Plataforma de recrutamento, treinamento e 
capacitação de profissionais no segmento 
de comunicação, criatividade e TI. 

Fase: Tração 
Modelo: B2C, B2B, B2G 
Segmento: Médio, Adulto, Corporativo 

http://comoequetala.com.br

Plataforma que conecta professores de 
trabalhos manuais e artesanato com 
alunos ou profissionais dessa área. 

Fase: Prototipação 
Modelo: B2C 
Segmento: Infantil, Adulto 

http://pupi.la

http://modularaulas.com
http://speaktoshare.com
http://comoequetala.com.br
http://pupi.la


Plataformas 
de EAD

Plataforma educacional online de 
avaliação e gestão do conhecimento 
com foco no ENEM e em vestibulares. 

Fase: Tração 
Modelo: B2C, B2B 
Segmento: Fundamental, Médio 

http://estuda.com

Plataforma EAD para criar e vender cursos 
online ou de apoio ao presencial, com gestão de 
turmas, conteúdos, provas, agenda e outros. 

Fase: Mercado 
Modelo: B2C, B2B 
Segmento: Infantil, Fundamental, Médio, 
Superior, Adulto, Corporativo 

http://educmedia.com.br 

Tecnologia para plataformas de EAD, 
produção de cursos e conteúdos online, 
layouts e estruturas de websites. 

Fase: Tração 
Modelo: B2B 
Segmento: Superior, Adulto, Corporativo 

www.appvideos.com.br

Empresa especializada em desenvolvimento 
de cursos e em suporte de tecnologias 
educacionais, com foco no digital. 

Fase: Tração 
Modelo: B2B 
Segmento: Corporativo 

http://raleduc.com.br

http://estuda.com
http://educmedia.com.br
http://www.appvideos.com.br/
http://raleduc.com.br/


Tecnologia para 
Instituições

Plataforma interativa de indicadores 360° que 
utiliza IA para aprimoramento de desempenho 
acadêmico e para eficiência administrativa. 

Fase: Mercado 
Modelo: B2B, B2G 
Segmento: Infantil, Fundamental, Médio, 
Superior, Corporativo 

http://brintell.com

Suíte de aplicativos de apoio ao ambiente 
escolar, com processos totalmente eletrônicos, 
que reduzem o uso de materiais naturais. 

Fase: Prototipação 
Modelo: B2G 
Segmento: Infantil, Fundamental, Médio 

http://gruporkt.com.br

Empresa de desenvolvimento de PC 
Desktop de alta eficiência e baixo índice de 
falhas para uso educacional e corporativo. 

Fase: Mercado 
Modelo: B2C, B2B, B2G 
Segmento: Fundamental, Médio, Adulto, 
Corporativo 

http://etecnet.com.br

http://brintell.com
http://gruporkt.com.br
http://etecnet.com.br


Escolas Online

Escola de investidores com o propósito de 
gerar valor para o mercado e para a sociedade, 
por meio de jornadas de sucessos pessoais 

Fase: Tração 
Modelo: B2C, B2B 
Segmento: Superior, Adulto, Corporativo 

inovaflix.com

Empresa focada no desenvolvimento do 
mercado Industrial, por meio de consultorias, 
cursos e técnicas de engenharia. 

Fase: Mercado 
Modelo: B2C, B2B 
Segmento: Adulto, Corporativo 

https://engeteles.com.br

Escola de Gastronomia Online para disseminar 
a gastronomia e criar uma comunidade 
engajada e apaixonada pelo assunto. 

Fase: Mercado 
Modelo: B2C 
Segmento: Infantil, Fundamental, Médio, 
Adulto, Corporativo 

http://academiagastronomica.com.br

Aulas online para aprender a dançar forró de 
um jeito simples e para promover o 
desenvolvimento pessoal por meio da dança. 

Fase: Prototipação 
Modelo: B2C 
Segmento: Superior, Adulto 

www.forrosimples.com

http://inovaflix.com/
https://engeteles.com.br
http://academiagastronomica.com.br
http://www.forrosimples.com/


Educação 
Empreendedora

Coworking orientado para inspirar pessoas a inovarem, 
empreenderem e cooperarem, por meio das competências 
do século XXI. 

Fase: Mercado 
Modelo: B2C 
Segmento: Adulto, Corporativo 

http://nubehub.com.br

Dinâmicas extra-classe em que squads de 6 
estudantes, com o auxílio de mentores e 
capacitações, desenvolvem uma startup. 

Fase: Mercado 
Modelo: B2B 
Segmento: Fundamental, Médio, Superior 

https://youngmakers.com.br

Comunidade de aprendizagem para 
empreendedores, que busca desenvolver seus 
negócios ou tirar suas ideias do papel. 

Fase: Mercado 
Modelo: B2B 
Segmento: Adulto, Corporativo 

http://ei.org.br

http://nubehub.com.br
https://youngmakers.com.br
http://ei.org.br


Capacitação para 
o Século XXI

Framework para capacitação de organizações e 
instituições de ensino tradicionais, para melhorar 
performance dos colaboradores. 

Fase: Prototipação 
Modelo: B2C, B2B, B2G 
Segmento: Superior, Adulto, Corporativo 

http://www.napkintalk.com.br/2-2017/

Aceleradora de inovação para empresas, que ajuda 
no processo de transformação e fomenta uma 
cultura de inovação prática. 

Fase: Mercado 
Modelo: B2B 
Segmento: Adulto, Corporativo 

http://sitedasab.com.br

Instituição para a transformação do mindset, 
por meio da aplicação prática de ferramentas 
digitais no cotidiano das empresas e escolas. 

Fase: Mercado 
Modelo: B2C, B2B 
Segmento: Infantil, Fundamental, Médio, 
Adunto, Corporativo 

https://amplifica.org

Workshops, treinamentos e palestras 
presenciais e online com experiências de 
aprendizagem para profissionais do século XXI. 

Fase: Mercado 
Modelo: B2C, B2B 
Segmento: Superior, Adulto, Corporativo  

http://labfazedores.com

http://www.napkintalk.com.br/2-2017/
http://ei.org.br
https://amplifica.org
http://labfazedores.com


Capacitação para 
o Século XXI

Treinamentos corporativos customizados presenciais 
e online, focados nas mais atuais tendências 
educativas e tecnológicas. 

Fase: Mercado 
Modelo: B2C, B2B, B2G 
Segmento: Corporativo 

http://ucorp.com.br

CoEducation é um empreendimento para promover a 
interação entre pessoas e instituições com as novas 
tecnologias no mercado. 

Fase: Prototipação 
Modelo: B2B, B2G 
Segmento: Adulto, Corporativo 

http://www.facebook.com/coedu.guru/ 

Rede adocrática para networking e facilitação em 
assuntos tecnológicos, sejam operacionais ou 
gerenciais, na qual não há chefe ou dono. 

Fase: Mercado 
Modelo: B2B 
Segmento: Médio, Superior, Adulto, Corporativo 

http://kisa.work

Kisa

Portal educacional para famílias que desejam 
retirar seus filhos da escola tradicional e serem 
seus próprios educadores. 

Fase: Mercado 
Modelo: B2C 
Segmento: Infantil, Fundamental 

Sem presença digital

http://ucorp.com.br
http://www.facebook.com/coedu.guru/
http://kisa.work/


Competências 
Socioemocionais

Cursos e experiências criativas para o 
desenvolvimento de competências 
socioemocionais para crianças e adolescentes. 

Fase: Mercado 
Modelo: B2C 
Segmento: Fundamental 

http://numieducacao.com

Espaço de transformação da educação que 
prepara jovens e crianças para os enfrentar 
os desafios do século 21. 

Fase: Mercado 
Modelo: B2C, B2B 
Segmento: Fundamental, Médio 

https://www.facebook.com/canvi.cc

Experiências criativas para jovens de 18 a 25 
anos que fomenta habilidades em resolução de 
problemas, inovação e empreendedorismo. 

Fase: Mercado 
Modelo: B2C, B2B 
Segmento: Médio, Superior, Adulto 

Sem presença digital

Metodologias, técnicas e ferramentas que 
promovem mudanças comportamentais, a fim de 
atingir objetivos no mercado de trabalho. 

Fase: Mercado 
Modelo: B2B 
Segmento: Médio, Superior, Adulto, Corporativo 

http://mazini.com.br 

http://numieducacao.com
https://www.facebook.com/canvi.cc
http://mazini.com.br/


Competências 
Socioemocionais

A Enkrateia, cujo nome significa ter poder sobre 
si próprio, atua para abrir os olhos das pessoas, 
ajudando-as a se aproximar da plenitude. 

Fase: Prototipação 
Modelo: B2C 
Segmento: Superior, Adulto, Corporativo 

http://enkrateia.cc

Consultorias em psicologia positiva, 
aprendizagem e gestão para empresários 
familiares conduzirem negócios de sucesso. 

Fase: Mercado 
Modelo: B2C, B2B, B2G 
Segmento: Superior, Adulto, Corporativo 

http://casalsa.com.br

http://enkrateia.cc
http://casalsa.com.br


Edtechs de Nicho

Centro de neurociência para aprendizagem de 
conteúdos complexos, como tecnologia e saúde, 
em todos os níveis de ensino. 

Fase: Mercado 
Modelo: B2C, B2G 
Segmento: Fundamental, Médio, Superior, 
Adulto, Corporativo 

http://synapseedu.tk

Plataforma que conecta o universitário ao 
mercado de trabalho e ao conhecimento 
necessário para impulsionar sua carreira. 

Fase: Prototipação 
Modelo: B2C, B2B 
Segmento: Superior 

https://www.portalconecta.com/

Plataforma que conecta professores de 
atividades física-sociais, como danças e 
lutas, a alunos e a espaços de aulas. 

Fase: Prototipação 
Modelo: B2C, B2B 
Segmento: Infantil, Adulto 

http://conactus.com

Produção e oferta de videoaulas online, 
produção e curadoria de conteúdos para 
formato audiovisual. 

Fase: Mercado 
Modelo: B2B, B2G 
Segmento: Corporativo 

http://panopramanga.com.br

http://synapseedu.tk/
https://www.portalconecta.com/
http://conactus.com/
http://panopramanga.com.br


4º Edtech Meetup

Guia de 
sobrevivência 
ao futuro da 
educação



Uma grande revolução no setor 
educacional está iminente. 

Não se sabe ainda quais são os rumos exatos da 
aprendizagem. Sabe-se que há muitas iniciativas 
para adequar o setor à era digital.



As instituições de ensino são fortes e têm 
tradição, mas, se não forem capazes de se adaptar 

às mudanças do 3º milênio, serão ameaçadas.

As edtechs, por sua vez, são protagonistas das principais 
mudanças do setor. Elas são enxutas, velozes e 

fortemente conectadas às novas gerações.



- Aquece a economia 

- Incentiva o desenvolvimento tecnológico 

- Moderniza as instituições de ensino 

- Eleva o nível educacional da sociedade 

- Impulsiona o paradigma de abundância

O encontro 
Instituições 
de Ensino + 
Edtechs



Vamos 
revolucionar 
a educação?



O 4º Edtech Meetup tem o objetivo de fomentar 
negócios entre Edtechs e Instituições de Ensino. 

Para isso, ele foi estruturado em 2 etapas:

1 2Oficina de pitch Meetup: Feira + Palco



1 Oficina 
de pitch



Workshop de pitch com Gustavo 
Gorenstein, CEO da BX Blue 
11/09/18, terça-feira, das 19h às 
21h, no Nauta Space

A Oficina de Pitch visa a preparar as edtechs para apresentarem seus negócios da 
melhor perspectiva possível no 4º Edtech Meetup. Ela será composta de 3 encontros.

Encontros:

Mentoria com as aceleradoras 
e seleção de 20 edtechs
18/09/18, terça-feira, das 18h às 
22h, no Sebrae Lab do Biotic

Banca avaliadora composta por 
investidores de venture capital 
25/09/18, terça-feira, das 19h às 
21h, no Copa Network1 2 3



Gustavo Gorenstein é o CEO e co-fundador da bxblue.com.br, startup 
acelerada pela Y Combinator. Ele foi laureado em seu mestrado na 
Universidade de Londres em empreendedorismo tecnológico, bolsista do 
Entrepreneurship summer School da London Business School e ganhador do 
London Entrepreneurs Challenge. É mentor pro-bono em aceleradoras e 
incubadoras e conselheiro do Dínamo.org.br um grupo de articulação na área 
de políticas para o ecossistema de startups.

Quem é 
Gustavo 
Gorenstein?

Workshop de pitch com Gustavo 
Gorenstein, CEO da BX Blue 
11/09/18, terça-feira, das 19h às 
21h, no Nauta Space

1



As edtechs apresentarão seus pitches para os mentores 
designados pelas aceleradoras, a fim de obter diferentes 
feedbacks e participar da primeira triagem de 20 edtechs. 
Esse encontro é obrigatório para participar da próxima etapa.

Mentores confirmados2
Mentoria com as aceleradoras 
e seleção de 20 edtechs
18/09/18, terça-feira, das 18h às 
22h, no Sebrae Lab do Biotic

Wesley Almeida Pedro Castro Ítalo Nascimento

Orlan Almeida Arthur Furlan



As edtechs serão avaliadas por uma banca de investidores de venture 
capital, que pontuarão os pitches de acordo com os critérios estabelecidos 
para o 4º Edtech Meetup, na página a seguir. 

Investidores confirmados3
Banca avaliadora composta por 
investidores de venture capital 
25/09/18, terça-feira, das 19h às 
21h, no Copa Network

Augusto Ferraz

Rafael Moraes

João Paulo Valli

Alessandro Machado 

Renato Santos
MOAI 
Participações



Modelo de Negócio 
Consistência na estruturação do negócio, 
grau de validação do modelo de negócio, 
relevância para as instituições de ensino. 

Inovação Educacional 
Ineditismo da proposta, vantagens e 
diferenciais em relação a concorrentes, 
potencial impacto na renovação da educação

Escalabilidade 
Potencial de replicação ilimitada da 
solução e de escalabilidade exponencial, 
com custos marginais decrescentes 

Apresentação 
Clareza e objetividade da proposta, 
qualidade da apresentação (design e 
oratória) e da fundamentação do negócio.

Critérios



20 primeiras

Feira

8 primeiras 3 primeiras

Pitch 4’

Premiação

A classificação obtida pelas edtechs 
determinará os benefícios que cada 
uma terá direito. 

Apresentar o pitch para a banca de investidores 

Expor na Feira de Edtechs do 4º Edtech Meetup  

Apresentar o pitch de 4 minutos para 300 pessoas  

Premiação financeira de R$ 1.500, R$ 1.000 e R$ 500

Banca



As edtechs 
cadastradas no 
ecossistema

Quem pode participar?

Networking com as Edtechs 
Mentoria das aceleradoras 
Apresentação para investidores 
Chance de premiação financeira 
Participação no 4º Edtech

Benefícios de participar

SÃO APENAS 35 VAGAS PARA A OFICINA
Inscrição: https://goo.gl/forms/QxhiK7mtvOeC8CJK2



2 Meetup: 
Feira + Palco



Guia de sobrevivência 
ao futuro da educação

Edtech IV

Terça-feira, 16 de outubro de 2018, das 8h às 12h 
Auditório do Sebrae, SGAS 605 – Asa Sul 
Entrada franca mediante inscrição



08h00 – 8h30: Feira + Café da manhã 

08h30 – 08h40: Abertura 
08h40 – 09h30: Luciano Meira – UFPE 
09h30 – 10h30: Pitches das Edtechs 

10h30 – 11h00: Feira 

11h00 – 12h00: Felipe Anghinoni – Perestroika

Programa



Os palestrantes

Luciano Meira 
Ph.D. em educação matemática pela University of California at 
Berkeley, mestre em psicologia cognitiva (UFPE) e bacharel em 
pedagogia (FAFIRE). Atua como professor adjunto de 
psicologia na UFPE e professor colaborador do Mestrado em 
Design de Artefatos Digitais do CESAR. É co-fundador da Joy 
Street, uma empresa de tecnologias educacionais lúdicas. Em 
2017, tornou-se fellow do Lemann Center for Educational 
Entrepreneurship and Innovation in Brazil, Stanford 
University.

Felipe Anghinoni 
Co-fundador da Perestroika, professor e palestrante de 
temas ligados à criatividade, empreendedorismo, 
educação e cultura digital. Foi eleito Young Creative RS 
(jovem mais criativo do estado), em 2006, e também um 
dos 50 profissionais de comunicação mais inovadores do 
Brasil, pela revista ProXXIma. Integrou o Conselho de 
Inovação da Natura, em 2012 e 2013. Felipe já atuou como 
músico, roteirista, ator, blogueiro e comediante.



Quem já confirmou 
presença?

Vincent Bonnet 
Gerente de Inovação

Edson Figueira 
Reitor

Walter Ribeiro 
Diretor Geral

Gabriel Mallab 
Pró-reitor

Marcelo Moraes 
Diretor Geral

Rony Ahlfeldt 
Diretor Geral

Patrícia Genelhu 
Gerente Geral

Lucia Santos 
Diretora Executiva

Shen Jen 
Diretor Acadêmico

Edson Machado 
Vice-reitor

Isabella Toscano 
Diretora Comercial

Wania Segalovich 
Diretora Geral

Daniel Carvalho 
Pró-reitor

Luiz Mendes 
Vice-Diretor

Beatriz Eckhert-Hoff 
Reitora

Mark Melo; 
Leonardo Eustáquio  
Diretores



As inscrições para o 4º 
Edtech Meetup são gratuitas 
e serão feitas pelo site 
edtechmeetup.com.br, 
a partir do dia 16 de 
setembro de 2018. 

São 300 vagas direcionadas para 
o ecossistema de edtechs, 
educadores e diretores de 
instituições de ensino, membros do 
governo e entusiastas do futuro da 
educação.

Inscrições



Que ser patrocinador? 

Os patrocinadores do Edtech Meetup são percebidos 
como vanguardistas. Eles ganham influência com as 
edtechs e com as instituições de ensino, além de 
contribuírem para o desenvolvimento tecnológico de 
Brasília e para a modernização do setor educacional.



Fala de 5 minutos

Leads do evento

Marca na divulgação

Logo no banner do evento

R$ 3.000

Post de agradecimento

R$ 4.000

Marca no site do Meetup

Cotas de patrocínio

* Os recursos do patrocínio serão utilizados para financiar a organização do evento, os custos de divulgação,   
   o desenvolvimento de uma landing page, a premiação das edtechs, a impressão do banner e outros gastos. 

R$ 12.000

Marca no vídeo dos intervalos



Nathalia Kelday 
CEO da Estudologia 
(61) 9 8222-6699

Esperamos você lá!

https://www.linkedin.com/in/nathyk/

Cari Elpidio 
Diretora do Founder Institute 
(61) 9 9985-0144
https://www.linkedin.com/in/ce-elpidio/


