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Objetivo: Apresentar relato de experiência vivenciado por acadêmicos durante a
execução da Feira de Empreendedorismo do curso de Psicologia Funorte, realizada
em 25 de setembro de 2019. Materiais e Métodos: O estudo foi conduzido a partir
de Revisão Bibliográfica, realizada através de artigos sobre as limitações
encontradas por idosos nos vários segmentos da vida cotidiana, a sociedade
contemporânea e os avanços tecnológicos. Resultados: A partir da pesquisa de
revisão bibliográfica, constatou-se que a tecnologia pode trazer grande contribuição
à qualidade de vida dos idosos, além de melhoria e manutenção da sua autonomia.
Diante disso, viu-se a necessidade de desenvolver tecnologias que facilitem a vida
cotidiana dos idosos e que lhe promovam bem-estar e maior qualidade de vida.
Portanto, a proposta foi a criação de um aplicativo que englobaria todos os serviços
necessários para melhoria da vida cotidiana dos idosos, familiares/acompanhantes,
facilitando o acesso a esses serviços. Para demonstração prática do site e do
aplicativo foram utilizados smartphones e notebooks com os protótipos, além do
pôster, elaborado com base na metodologia Canvas, contendo os principais pontos
da estrutura do aplicativo. A apresentação da proposta foi aprovada pela banca de
avaliadores e o projeto obteve o 1° lugar na avaliação dos trabalhos apresentados.
Conclusão: A Feira de Empreendedorismo foi uma experiência que representou
grande importância para o desenvolvimento dos acadêmicos envolvidos, já que,
permitiu, de forma prática, um contato com tendências de mercado para a profissão
de psicólogo, incentivando a exercermos a nossa criatividade para aliar o
empreendedorismo com a Psicologia. Através da investigação das necessidades do
grupo de idosos, buscou-se planejar uma inovação que permitisse acesso aos
serviços do dia a dia visando conforto, economia e praticidade, sem que estes
tenham que sair da sua residência.
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