


Seu projeto desenvolvido, apresentado e 
analisado por empresários, em uma 
experiência imersiva e orientada por 
professores do IDP!

Aprendizado e experiência 
prática de mercado 

Trabalho em equipe para 
resolução de problemas 
objetivos 

Conexão com empresas e 
seus desafios reais



A CrazyTechLabs foi fundada em 2014, na 
cidade de Brasília – DF – Brasil com o objetivo 
inicial de atuar em treinamentos e capacitação 
profissional no seguimento de tecnologia, 
especializada em Internet das Coisas.  
 
Hoje conta com 3 filiais, sendo a matriz em 
Brasília – DF responsável pelo núcleo de 

serviços, em São Paulo – SP concentram-se 
as operações de licenciamento e 
representação de fabricantes e em Orlando – 
FL – USA, para atendimento ao mercado 
Internacional. 



Mais de 20.000 
pessoas capacitadas 
em treinamentos e 
workshops 
 

Clientes atendidos 
em 3 continentes 

Responsável por 
contas de Azure que 
somadas consomem 
US$ 4.000.000,00 ano 



Seu desafio passará por:

● Pesquisa
● Planejamento
● Apresentação

Levantamento e prototipação de um 
ambiente inteligente baseado em 
Gêmeos Digitais com uso de Edge 
Computing, rodando no Azure da 
Microsoft.



Documentação 
de projeto 

Arquitetura de 
dados 

Scripts de 
Infraestrutura em 

código

Desenho da planta 
operando com 

gêmeos digitais

Ambiente de DevOps 
e Integração da 

solução 

Módulos de coleta 
de dados rodando 

em containers

Arquitetura de 
recursos de 

nuvem  

Modelo do 
Ambiente 

monitorado 

Painel de controle 
da solução



Processo seletivo para o 
projeto e análise de 
perfil dos candidatos

SELEÇÃO1
Processo seletivo para o 
projeto e análise de 
perfil dos candidatos

DISCOVERY2
Criação de solução e 
planejamento da 
proposta, desenvolvidos 
em parceria pelos alunos 
e professores

DESENVOLVIMENTO3

Apresentação e 
avaliação de propostas 
em evento de 
conclusão

ENTREGA4
Premiação dos 
melhores grupos e dos 
alunos de destaque

SPRINT AWARDS5



A partir de 
03 de abril

10 semanas

Das 14h às 18h 
de segunda, quarta e sexta

No IDP Asa Norte

Bolsa de 
R$1.500

Premiação variável até 
R$1000, de acordo com 
a avaliação da empresa

Premiação coletiva 
para 3 equipes e 3 
alunos destaque 


