
 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ações cidadãs vão compor mapa online internacional 

Iniciativas cidadãs de Santos e região farão parte de um mapa online e colaborativo com mais de 
1,1 mil projetos de Madri, Quito e Cidade do México. Trabalho de mapeamento de ações locais, 
como hortas comunitárias, projetos sociais e atividades de promoção da arte, ocorreu até ontem 
na oficina do LAB.IRINTO – Encontro Internacional de Cultura Livre e Inovação Cidadã, no Museu 
Pelé. 

Ao todo, 80 pessoas se inscreveram para o workshop, coordenado pela organização espanhola 
Viveiro de Iniciativas Cidadãs. Participantes são instruídos para o uso da plataforma e a 
classificarem os projetos que representam ou conhecem em categorias: Economia Colaborativa, 
Educação, Arte, entre outras. 

RESULTADO 

O resultado final será apresentado entre os dias 28 e 29 de outubro na Colômbia, durante a 25ª 
Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e Governo. 

Fonte: Diário Oficial de Santos 04/05/2016 

 

BNDES aprova empréstimo de R$ 21 mi para Centro de Controle 

A diretoria do BNDES aprovou empréstimo de R$ 21 milhões para a Prefeitura. Os recursos serão 
utilizados para aquisição de equipamentos, serviços e mobiliário do Centro de Controle Operacional 
(CCO) e expansão da rede de fibra ótica (Infovia). A liberação depende de aprovação técnica da 
Secretaria do Tesouro Nacional. 

O financiamento é para linha de crédito do Programa de Modernização da Administração Tributária 
e da Gestão dos Setores Sociais Básicos (PMAT). 

O CCO irá integrar as 523 câmeras do Sistema Informatizado de Monitoramento (e novos 
aparelhos) e os serviços e órgãos de Segurança, Trânsito e Serviços Públicos. 

Funcionará no embasamento do Paço, em obra de adequação, com investimento de cerca de R$ 
40 milhões, entre parte física, infraestrutura e sistemas e serviços de tecnologia. 

Fonte: Diário Oficial de Santos 03/05/2016 

 

Concurso de Jogo Digital vai incentivar empreendedorismo 

Iniciativa da Fundação Parque Tecnológico é dirigida a pessoas físicas ou empresas e recebe 
inscrições até o dia 13 

 

A Fundação Parque Tecnológico de Santos (FPTS) promove o 1º Concurso de Desenvolvimento 
de Jogo Digital de Empreendedorismo, voltado para pessoas físicas e jurídicas (empresas) da 
região que atuam na área. 

O objetivo da competição é criar ferramentas para ajudar a incentivar a cultura empreendedora 

e a inovação entre os estudantes de ensino médio da rede pública. 

As inscrições gratuitas seguem até o próximo dia 13 e devem ser realizadas de segunda a sexta, 
das 9h às 12h e das 14h às 16h30, na sede da FPTS (Rua Sete de Setembro, 34 – 4° andar). 

O edital com o regulamento e as regras da inscrição está disponível no site www.fpts.org.br. Outra 
opção é a retirada de uma cópia na fundação, mediante depósito bancário de R$ 15,00. 

VIDA REAL 

Os participantes irão desenvolver um jogo digital que simule a realidade que um empreendedor 

enfrenta. O projeto vencedor será divulgado em cerimônia no dia 10 de novembro e ganhará R$ 
15 mil (valor bruto). 

Ao se inscreverem, os interessados se obrigam a ceder os direitos autorais patrimoniais do jogo. 

De acordo com o presidente da FPTS, José Rezende, a iniciativa vencedora será utilizada com os 
alunos de ensino médio das escolas públicas da região dentro do ‘Desafio Jovem Empreendedor’, 
do Projeto Neorama, na Semana de Ciência e da Tecnologia de Santos, que é promovida pela 
Fundação e Prefeitura de Santos. 

SANTOS E REGIÃO 

Podem participar do concurso pessoas físicas individualmente ou em equipes de até cinco 
pessoas, desde que maiores de 18 anos e residentes na Baixada Santista, e pessoas jurídicas 
(empresas) de base tecnológica, com sede ou filial na região. 

Fonte: Diário Oficial de Santos 02/05/216 

 

Evento discute inovação cidadã no Museu Pelé 

LAB.IRINTO foi lançado na Cidade com o objetivo de criar centro de desenvolvimento de projetos 

Formar uma corrente para ajudar a pensar e a desenvolver Santos e região. Este é um dos 
principais objetivos do LAB.IRINTO – Encontro Internacional de Cultura Livre e Inovação Cidadã, 
lançado anteontem com uma roda de conversa no Museu Pelé. A programação terá uma série de 
ações até 24 de junho, quando ocorrerá seminário com especialistas de várias partes do mundo, 
para articular a criação de uma rede de inovação cidadã e do Lab Santista (LABxS). 

A proposta é que o LABxS seja um centro focado no desenvolvimento de projetos, abrigando 
laboratórios em áreas como eletroeletrônica, produção multimídia e fabricação digital. 

COLABORAÇÃO 

“Estamos falando de um centro que só funciona se as pessoas ocuparem, num lugar para se 
fazer junto e colaborativamente. Se este for um ambiente que impulsione isso, talvez as ideias se 
transformem em possibilidades de intervir na Cidade e para a Cidade, gerando potencialmente 
uma ONG ou empresa”, diz o idealizador da iniciativa e diretor do Instituto Procomum, Rodrigo 
Savazoni. 

CONECTADA 

Santos foi escolhida para abrigar o projeto por ser a segunda mais conectada e estar entre as 10 
mais digitais do País, entre outros fatores. Para o presidente do Parque Tecnológico de Santos, 
José Rezende, o encontro também pode ajudar a potencializar iniciativas já existentes, como a 
criação de aplicativos para beneficiar projetos sociais. 

Fonte: Diário Oficial de Santos 28/04/2016 
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FESTIVAL TIRA CIENTISTAS DAS 
UNIVERSIDADES 

 

O festival Pint of Science foi criado 
para proporcionar debates 
interessantes, divertidos e relevantes 
sobre pesquisas científicas recentes, 
em um formato acessível para o 
público. 

A ideia é tirar cientistas do ambiente 
universitário e levá-los para cafés, 
restaurantes e bares, para encontros 
com o público interessado em ciência 
e tecnologia. 

Em 2016, o Pint of Science ocorrerá 
em mais de 100 cidades de 12 
países durante três noites, nos dias 
23, 24 e 25 de maio. No Brasil, os 
encontros de divulgação científica 
serão em São Paulo, Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte, Campinas (SP), 
Dourados (MS), Ribeirão Preto (SP) 
e São Carlos (SP). 

O evento foi criado por uma 
comunidade de estudantes de pós-
graduação e de pós-doutorado em 
2013, na Inglaterra. Em 2015, foi 
realizado pela primeira vez no Brasil, 
em São Carlos. 

Mais 
informações: www.pintofscience.co
m.br  

Fonte: 
http://agencia.fapesp.br/festival_tira_
cientistas_das_universidades/23119/ 

 
 
 
 
 
 

ESTÁ NO AR O SITE DA 26ª 
CONFERÊNCIA ANPROTEC 

 
Foi lançado nesta quarta-feira, dia 
20, o site da 26ª Conferência 
Anprotec de Empreendedorismo e 
Ambientes de Inovação. O portal, 
que passa a ser atualizado 
frequentemente com diversas 
informações sobre o evento, está 
disponível neste 
link:www.conferenciaanprotec.com.br
. A Conferência será realizada entre 
os dias 17 e 20 de outubro, em 
Fortaleza (CE), e terá como tema 
“Novos mecanismos e espaços de 
geração de empreendimentos 
inovadores”. 
Além de informações gerais e 
notícias sobre o evento, com 
destaque para a programação, o site 
apresenta informações sobre a 
cidade sede – história, pontos 
turísticos, clima, gastronomia e 
cultura local. Valores e inscrições, 
chamadas de trabalho e o link para 
submissão de projetos estarão 
disponíveis em breve no portal. O 
evento é uma realização de Anprotec 
e Sebrae. 
Fonte: 
http://anprotec.org.br/site/2016/04/est
a-no-ar-o-site-da-26a-conferencia-
anprotec/ 
 
 
 
 
 
 

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA 
INTALENT 

 
A competição de empresas 
inovadoras Intalent é uma iniciativa 
do Instituto para Integração da 
América Latina e o Caribe (Intal), 
vinculado ao Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), e está 
com inscrições abertas. O Intalent 
tem como objetivo impulsionar o 
desenvolvimento da Economia 
Criativa e conquistar aliados 
estratégicos nos 26 países da região 
representada pelo Instituto e 
membros do BID. As inscrições estão 
abertas a partir de hoje (27) e 
deverão ser feitas até 08 de junho 
neste http://www.intalentlatam.com/e
n/. 
O programa é realizado em parceria 
com secretarias de cultura, 
fundações de apoio, parques 
tecnológicos e incubadoras para 
reconhecer o talento inovador de 
empresas de base tecnológica 
voltadas à Economia Criativa. A 
Anprotec é uma das parceiras da 
iniciativa no Brasil, que visa destacar 
projetos com potencial de criar 
riqueza e que contribuam para 
melhorar a vida de latino-americanos 
e caribenhos. 
Fonte: 
http://anprotec.org.br/site/2016/04/ins
cricoes-abertas-para-intalent/ 
 

Prefeitura Municipal de Santos 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação 

Ano 3    09/05/2016 

Edital de Chamamento n.º 01/2015 

A Fundação Parque Tecnológico de Santos, 
doravante denominada FPTS, Gestora da 
Incubadora de Empresas do Parque Tecnológico de 
Santos (IEPTS), torna público que se encontram 
abertas as inscrições (até junho 2016) para o 
processo de seleção de projetos de 
empreendimentos de base tecnológica e inovação 
para ingresso na IEPTS e convida os interessados a 
apresentarem suas propostas de projetos. 

Leia mais em: Diário Oficial de Santos 05/10/2015 

http://www.pintofscience.com.br/
http://www.pintofscience.com.br/
http://agencia.fapesp.br/festival_tira_cientistas_das_universidades/23119/
http://agencia.fapesp.br/festival_tira_cientistas_das_universidades/23119/
http://www.conferenciaanprotec.com.br./
http://www.conferenciaanprotec.com.br./
http://anprotec.org.br/site/2016/04/esta-no-ar-o-site-da-26a-conferencia-anprotec/
http://anprotec.org.br/site/2016/04/esta-no-ar-o-site-da-26a-conferencia-anprotec/
http://anprotec.org.br/site/2016/04/esta-no-ar-o-site-da-26a-conferencia-anprotec/
http://www.intalentlatam.com/en/
http://www.intalentlatam.com/en/
http://anprotec.org.br/site/2016/04/inscricoes-abertas-para-intalent/
http://anprotec.org.br/site/2016/04/inscricoes-abertas-para-intalent/


 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos tomam as rédeas do aprendizado 

Unimonte libera espaço de criação livre 

Experimentar, errar, expressar-se. Em uma educação baseada no copiar e acertar, essa 
sequência de palavras pode parecer uma revolução. De fato é. E essa mudança é exatamente a 
proposta do Centro Universitário Monte Serrat (Unimonte) ao levar para a universidade espaços 
ampliados de aprendizagem e o Maker Space, ou espaço de fazer, dedicado a experimentações. 
A ideia é valorizar a prática e o protagonismo do estudante no processo de aprendizado. 

Neste semestre, a universidade espalhou seis lousas pelos corredores. À frente delas podem 
estar professores ou não. Os equipamentos também ficam à disposição de alunos e de quem 
quiser compartilhar conhecimento. As lousas são usadas por docentes em uma aula fora da sala 
comum e por alunos que estão discutindo algum tema no intervalo, por exemplo. 

“As lousas fazem parte da nova proposta de ter espaços ampliados. O conhecimento deixa de ser 
de determinada turma e pode ser compartilhado. O professor pode estar aqui explicando algo 
para uma turma e alguém de outro curso se interessar e participar também", explica Leonora 
Pilon Quintas, coordenadora do Laboratório de Aprendizagem Integrado, o LAI. 

REVOLUÇÃO ACADÊMICA 

O LAI é uma disciplina em que os universitários, com mentoria dos professores, são convidados a 
discutir temas da atualidade. 

Trabalhamos hoje em uma revolução acadêmica ao pensar que o currículo não está apenas para 
o profissional. São ações pedagógicas voltadas para a autoestima e para o desenvolvimento da 
autonomia”, explica Leonora. 

Para amarrar toda a proposta, os alunos, divididos em grupos, apresentam um projeto no primeiro 
semestre que irá ser desenvolvido ao longo do curso. Para ajudá-los no processo, existe uma 
plataforma ao estilo de um game. Nem todos os cursos do Unimonte contam com a disciplina. 
Hoje, são 24, ou 60% do total. Porém, a partir do ano que vem, todos adotem a ideia. 

E essa transformação exige uma mudança na postura do professor também. Para Paula Orsatti, 
mentora do curso de Cinema e Audiovisual, o foco do educador deixa de ser somente o 
conhecimento técnico. “Como mentores, temos responsabilidade maior. Mexemos com sonhos. 
Queremos que eles assumam um papel transformador na sociedade, não apenas como 
profissional, mas como cidadão. E isso exige um repertório muito maior do professor". 

 

Maker Space: produção de conhecimento 

Porém, para que tudo isso seja desenvolvido, de fato, Leonora Quintas, coordenadora do LAI, 
explica que é necessário ir além dos métodos utilizados hoje na Educação, que colocam o aluno 
apenas como um receptor. É preciso pôr a mão na massa. 

“Na nossa sociedade, o aluno não precisa só da informação. Afinal, a informação está disponível 
com a tecnologia. O grande nó da educação hoje é conseguir fazer com que o estudante se 
aproprie dessa informação e transforme-a em conhecimento. E, para isso, é preciso que ele 
participe, faça“. 

SALAS ESPECIAIS 

Daí, existem salas equipadas com diversos materiais, de impressora 3D a martelos e serrotes. A 
ideia é que os alunos construam, façam, refaçam. E o luxo não é apenas de estudantes de cursos 
como Arquitetura, como é mais comum. O Maker Space é aberto a todos os cursos. 

“Já iniciei duas faculdades e nenhuma foi assim. E desse jeito interativo é muito melhor. A aula 
não dá sono, você aprende muito mais. Na sala convencional, o aluno fica introspectivo. Aqui 
temos a liberdade de fazer, de pensar. É muito mais produtivo”. 

Fonte: A Tribuna 27/04/2016 

 

Santos deve implantar Centro de Controle Operacional até dezembro 

O novo equipamento irá integrar os serviços de monitoramento das polícias Militar, Civil e Federal, 
além da Guarda Municipal 

 

Até o fim do ano, Santos deve inaugurar a central do seu próprio Big Brother, o Centro de 
Controle Operacional (CCO), orçado em R$ 40 milhões. O equipamento, que está sendo 
implantado no Paço Municipal, conseguiu um recurso para a sequência da obra, atualmente com 
55% dos trabalhos concluídos.  

Segundo a Prefeitura, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
autorizou o empréstimo de R$ 21,033 milhões para a aquisição de equipamentos, serviços e 
mobiliários. 

Tal como no reality show da Rede Globo, Santos é monitorada por muitas câmeras. Até o 
momento são 523 do Sistema Informatizado de Monitoramento (SIM) espalhadas pela Cidade. 
Hoje, no entanto, não há uma integração tão grande dos serviços com órgãos de segurança, 
serviços públicos e concessionárias. 

O novo equipamento da Prefeitura vai integrar os serviços de monitoramento das polícias Militar, 
Civil e Federal, além da Guarda Municipal. A área de segurança terá uma sala exclusiva, com 
representantes de cada uma delas. 

Já no salão principal do CCO, integrantes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Samu, 
fiscalização, meio ambiente, CET, EMTU, CPFL, Comgás e Sabesp trabalharão de forma 
conjunta. 

A expectativa é concluir a obra civil no segundo semestre deste ano. “A parte de mobiliário e 
equipamentos é mais rápida. Se tudo correr bem, como já vem acontecendo, podemos iniciar os 
trabalhos no CCO até o final do ano”, explica o secretário municipal de Gestão, Fabio Ferraz.  

O responsável pela pasta afirma que os técnicos da Prefeitura tiveram acesso a vários exemplos 
pelo Brasil, como Rio de Janeiro e São Bernardo do Campo, e fora do País, como Cingapura e 
Nova Iorque. “O CCO de Santos não deixará a desejar em nada aos projetos que conhecemos. 
Contamos com uma tecnologia de análise que nos permite saber quando uma via está com um 
fluxo maior de pessoas em um determinado horário. Se algo estiver fora do normal, um dispositivo 
será acionado”.  

Área 

São mais de 600 m² de área que serão ocupados pelo CCO. Foram demolidas paredes internas, 
erguidas novas estruturas, além de instalada a tubulação para ar condicionado. “Atualmente os 
operários trabalham nas infraestruturas internas de elétrica, lógica, ar condicionado, gerador, e da 
nova entrada de energia da rede primária. Também foi iniciado o restauro do piso”, explica o 
arquiteto Ronald Couto Santos, da Secretaria de Infraestrutura e Edificações, que gerencia a 
obra. 

Mesmo sem histórico de atentados, o CCO trabalhará com uma tecnologia de alerta para pacotes 
suspeitos que são deixados em locais públicos. “Não é algo comum no Brasil, mas temos essa 
tecnologia disponível”. 

Sem comprometer as contas 

Ferraz garante que o empréstimo do BNDES não irá comprometer as contas da Prefeitura. “Nós 
temos uma vantagem diante das outras cidades. Nosso índice de endividamento é muito grande, 
graças ao equilíbrio fiscal que o município alcançou. Temos disponibilidade de contrair 
empréstimos sem afetar nossas finanças. A cidade de Santos não tem dívidas”. 

Além do empréstimo do BNDES, o CCO conta com R$ 12,7 milhões de um convênio do 
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento de Estâncias (Dade), do Governo de São Paulo. O 
restante é investimento da Administração Municipal. 

Fonte: A Tribuna 03/05/2016 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
CONGRESSO INTERNACIONAL 
DE GESTÃO DA TECNOLOGIA E  

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
 

 O 13º Congresso Internacional de 
Gestão da Tecnologia e Sistemas 
de Informação (Contecsi) será 
realizado na Faculdade de 
Economia, Administração e 
Contabilidade da Universidade de 
São Paulo (FEA-USP), de 1º a 3 de 
junho de 2016. 
Interessados em apresentar 
trabalhos têm até o dia 21 de 
fevereiro. Os trabalhos 
apresentados serão publicados nos 
anais do congresso. 
JaeKyu Lee 
(KoreaAdvancedInstituteof Science 
and Technology), José 
AntonioMoreiro González 
(Universidad Carlos III de Madrid), 
Armando de Barros Malheiro 
(Universidade do Porto) e 
MiklosVasarhely (Rutgers Business 
School) são alguns dos palestrantes 
confirmados. 
Serão realizados diversos eventos 
paralelos, entre os quais o 36º 
Simpósio Mundial de Auditoria 
Contínua de Sistemas (WCARS). 
Mais informações: 
www.contecsi.fea.usp.br/?q=pt-
br/content/2nd-toi-eca-usp 
Fonte: 
http://agencia.fapesp.br/agenda-
detalhe/congresso_internacional_de
_gestao_da_tecnologia_e_sistemas
_de_informacao/22705/ 
 
 
 
 
 

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA 
ACELERAÇÃO DA STARTUP 

FARM 

Empreendedores em soluções 
digitais, com projetos definidos, sem 
faturamento, ou startups que 
tenham faturado R$ 300 mil nos 
últimos seis meses, já podem se 
inscrever no 16º Programa de 
Aceleração (SF16SP) da Startup 
Farm. No total, serão selecionadas 
até 15 startups com soluções 
inovadoras de qualquer área de 
mercado. 

O projeto é gratuito e terá cinco 
semanas de imersão, entre 2 de 
julho e 10 de agosto, em São Paulo 
(SP), com o objetivo de mostrar ao 
empreendedor como economizar 
tempo e utilizar o dinheiro de 
maneira eficiente. Ao final do 
programa, ocorrerá o Demo Day, 
evento em que as startups 
aceleradas se apresentam para 
investidores relevantes do mercado. 

Além disso, após o programa, as 
startups aceleradas passarão a 
fazer parte do portfólio da Startup 
Farm e, por até dois anos, as 
empresas serão acompanhadas 
pela aceleradora, com suporte no 
desenvolvimento do seu negócio, 
captação de investimentos e acesso 
a benefícios exclusivos, de 
empresas como IBM, Google, 
Microsoft, Amazon e SendGrid.  O 
programa é patrocinado pela IBM e 
tem o apoio do Centro de 
Competência em Software Livre da 
USP. 

As inscrições vão de 11 de abril a 15 
de maio. Segundo a Startup Farm, 
já passaram pelo programa startups 
como EasyTaxi, WorldPackers, 
Social Miner, Nexer, NetShow.me, 
UpPoints, InfoPrice e Beauty Date, 
entre outras. 

Para inscrições e mais informações, 
clique http://aceleracao.startupfarm.
com.br/. 

Fonte: 
http://anprotec.org.br/site/2016/05/in
scricoes-abertas-para-aceleracao-
da-startup-farm/ 

 
 
 
 
 

ANJOS DO BRASIL REALIZA 
CONGRESSO EM SP 

 
A Anjos do Brasil apresenta a quarta 
edição do Congresso de 
Investimento Anjo, no dia 29 de 
junho, em São Paulo (SP). No 
evento, será discutido o 
desenvolvimento deste mercado no 
Brasil, tendências de investimento e 
melhores práticas. Os valores de 
inscrição variam entre R$ 245,00 
(para membros da Anjos), R$ 
420,00 (para redes parceiras e 
entidades apoiadoras) e R$ 490,00 
(valor para não-membros) e estão 
disponíveis 
neste http://congresso.anjosdobrasil.
net/inscriccedilotildees1.html. 
Quando um empresário bem-
sucedido investe capital, não 
somente financeiro, mas também 
intelectual, em startups, caracteriza-
se como um Investimento Anjo. No 
Congresso, os participantes 
debaterão também: investimento 
anjo em tempos de crise, como o 
cenário econômico pode impactar os 
investimentos e o desenvolvimento 
das startups, e mercados 
promissores mesmo na crise. 
Mais informações no site 
do http://congresso.anjosdobrasil.net
/ 
Fonte: 
http://anprotec.org.br/site/2016/04/a
njos-do-brasil-realiza-congresso-em-
sao-paulo-sp/ 
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CPI aprova texto que pode blindar o WhatsApp 

De última hora, foi adicionado, em um dos 2 projetos de lei que alteram o Marco Civil da Internet, 
um termo que veda o bloqueio a apps de mensagens pessoais 

O texto do relatório final aprovado pela CPI dos Crimes Cibernéticos, nesta quarta-feira (4), tenta 
blindar o WhatsApp de um novo bloqueio como o ocorrido nesta semana e que durou 25 horas. 
De última hora, foi adicionado, em um dos 2 projetos de lei que alteram o Marco Civil da Internet, 
um termo que veda o bloqueio a apps de mensagens pessoais. 

Ao todo, foram encaminhados 6 projetos de lei pela CPI –que versam sobre a ampliação da 
definição de invasão de computadores e o aumento do rigor da lei, a destinação de 10% do Fistel 
(Fundo de Fiscalização das Telecomunicações) para órgãos da Polícia Judiciária, e as mudanças 
no Marco Civil. 

O relatório foi aprovado por 17 a 6. Agora, os projetos serão encaminhados às comissões da 
Câmara. O projeto de lei que prevê o bloqueio de aplicativos era um dos pontos de maior 
discussão. 

Originalmente, ele permitia que, por medida judicial, as operadoras vetassem o acesso a um 
aplicativo ou a um site utilizado para práticas criminosas. 

No texto final, ficou delimitado que só podem ser tiradas do ar as aplicações hospedadas fora do 
Brasil, sem representação no país e que sejam dedicadas à prática ilícita. A pena mínima para o 
crime que estiver sendo cometido deve ser de 2 anos. 

Segundo os relatores, a proposta complementa o Marco Civil, que prevê a remoção das 
aplicações, mas não especifica como se dá esse processo em ferramentas sem hospedagem ou 
representação no país. 

O texto aprovado cria a possibilidade de que juízes determinem que as operadoras façam o 
bloqueio. Na terça (3), deputados criticaram a proposta e disseram que a redação banalizaria 
esse tipo de medida. Apenas após as críticas o parágrafo blindando o WhatsApp foi adicionado. 

O projeto, como foi aprovado, atinge sites piratas que disponibilizam listas de torrents –arquivos 
de mídia que permitem aos usuários compartilhar vídeos e músicas– e transmissão de mídia. 
Além disso, os relatores esperam que isso possa impedir o acesso a sites de contrabando e de 
tráfico de drogas. 

Segundo o deputado Alessandro Molon (Rede-RJ), que votou contra o relatório, as mudanças no 
texto dos projetos de lei não são suficientes para garantir a liberdade na rede. 

A principal crítica dele, que foi relator do Marco Civil da Internet, é que há previsões para a 
retirada de conteúdos por meio de simples decisões judiciais –o que beneficiaria políticos que se 
sentissem atingidos por publicações, dizem críticos. 

O sub-relator Sandro Alex (PPS-PR) diz que foi retirada a possibilidade de bloqueio por crimes 
com pena menor que 2 anos, o que inclui aqueles contra a honra. 

Fonte: http://www.diariodolitoral.com.br/cotidiano/cpi-aprova-texto-que-pode-blindar-o-whatsapp/83457/ 

 

Software portuário em nova versão 
Estudantes e educadores do Senai-Santos trabalham em nova versão de programa voltado às 

operações realizadas nos portos 
Uma aula dinâmica, com competição entre os alunos e reunindo vários conteúdos, para que os 
jovens vivenciem um pouco da prática do mercado de trabalho. Esse é o conceito de uma nova 
versão de uma plataforma eletrônica online utilizada pelos estudantes de cursos portuários da 
escola Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem lndustrial) Antonio Souza Noschese, em  
Santos, que vai ganhar uma atualização para o próximo semestre e ficar com cara de jogo. 
Na primeira versão, os estudantes planejavam o carregamento de navios, levando em 
consideração o destino, o peso e o tipo de contêiner. Com as novas modificações, além de ela 
controlarem a rotina do planejamento, passam a ser avaliados pela própria plataforma. “Fica mais 
fácil para o aluno entender sua evolução, perceber os problemas. Já para o professor, torna-se 
uma avaliação menos subjetiva, pois usamos a pontuação que ele faz no jogo para atribuir uma 
nota ao desempenho”, explica a professora Samanta Roveri, especialista na área portuária. 

A gameficação (a utilização de técnicas de jogos) vem sendo cada vez mais utilizada como uma 
ferramenta educacional capaz de combater a falta de interesse e a dispersão dos alunos em sala 
de aula. “Nossa preocupação foi pelo fato de termos uma turma bem diversificada, mas mesmo 
aqueles que são da geração X (nascidas até meados dos anos 70, que acompanharam o 
surgimento dos computadores e celulares), gostaram da novidade”, afirma Samanta. 

“Antes, a aula era toda no papel, era mais cansativa. Agora está mais interessante e chama a 
atenção de todos", comenta o estudante Leonardo Nakai de França, um dos alunos que ainda no 
processo de aperfeiçoamento do programa. 

A motivação é tanta que os professores têm que lembrar os estudantes do término da aula. “Eles 
ficam tão empolgados que acabam ficando. Não vão embora", diz o professor da área de 
Tecnologia da Informação (TI) Leo Billi, que ajudou a desenvolver o Senaiplan. 

O entusiasmo fez com se pensasse numa forma de os jovens continuarem estudando. E nos 
próximos dois meses, a plataforma deve começar a ser acessada pela internet. “Assim, eles 
podem continuar treinando em casa", diz o professor. 

Outra diferença do projeto é que os alunos têm a opção de competir entre si. “Caso eles queiram, 
podem escolher fazer parte de um ranking e tentar se superar e permanecer no topo“, explica a 
especialista na área portuária. 

Premiação e versão 3.0 
No ano passado, o Senaiplan foi selecionado entre os 328 trabalhos inscritos no Estado e ficou 
em 1º lugar na categoria de tecnologias educacionais, na premiação Inova Senai. “A gente sabia 
que o projeto era bom. Mas conquistar a medalha de ouro nos trouxe uma motivação a mais e 
passamos a acreditar que realmente estávamos no caminho certo”, conta Samanta. 
Outra informação que o evento trouxe foi a descoberta de que o programa é inédito na área 
educacional. “Para participar, fizemos pesquisas para saber se existia algo semelhante e não 
encontramos nada assim, no mundo, voltado para o pedagógico", orgulha-se Billi. 

Depois da divulgação da premiação, o grupo do Senai foi convidado para falar de gameficação 
em um outro evento e passou a ser procurado por várias empresas de TI interessadas no 
assunto. Essa demanda fez com que o grupo começasse a pensar numa nova etapa para o 
programa. 

“Vamos deixar a versão 2.0 rodando perfeitamente até o final deste ano e já estamos avaliando a 
possibilidade de desenvolver mecanismos para que as empresas portuárias possam utilizar o 
programa para fazer reciclagem, treinamento e até processo seletivo”. explica Samanta, que usa 
como exemplo a empresa francesa de cosméticos L'Oreal. “Lá, os candidatos a uma vaga 
vivenciam o dia a dia da empresa num ambiente virtual, onde se avalia o desempenho através do 
programa“. 

A nova versão do Senaiplan já está inscrita na edição nacional do Inova Senai deste ano, que 
acontece em novembro, na categoria produto inovador. “A ideia, mais para frente, é comercializar 
licenças para que as empresas usem o programa por um período”, explica Samanta Roveri. 

Mesa de simulação logística conquista premiação 

O Senaiplan não foi o único projeto tecnológico premiado da unidade do Senai de Santos no 
Inova Senai, no ano passado. A mesa de simulação da logística portuária desenvolvida por alunos 
e professores ficou em segundo lugar na categoria educacional 
O projeto reproduz uma visão aera do Porto de Santos numa planta baixa, com todos os terminais 
e operadores, além das informações operacionais. “As vezes, o aluno chega aqui para fazer o 
curso e nem sabe o que é o Porto, como funciona cada um dos terminais”, conta a professora 
Samanta Roveri. 

Em exercícios práticos, a mesa, chamada de Diorama, é utilizada junto com o Senaiplan e outros 
equipamentos da instituição, com uma réplica do pátio de contêineres da Brasil Terminal Portuário 
(BTP). Neste mundo virtual e de simuladores, os aprendizes da área portuária experimentam 
todas as rotinas de trabalho, que vão desde o planejamento de empilhar e embarcar contêineres a 
embarcá-los em aparelhos simuladores. 

“Num último exercício que tivemos, toda a equipe estava envolvida. Cada grupo de alunos ficou 
responsável por uma área e eles tiveram que resolver tudo. Foi como se estivessem atuando 
dentro do Porto", lembra a professora. 

O estudante Leonardo de França diz que essa vivência é fundamental para quem quer atuar. “Nos 
exercícios, chegamos a executar algumas operações e vimos que tinham erros que tínhamos 
cometido na etapa inicial. No treino é possível voltar atrás, corrigir sem grandes prejuízos. E 
também aprendemos a lidar com momentos de crise", analisa o jovem. 

“Essa é uma oportunidade de que eles cheguem ao mercado de trabalho mais preparados, com 
uma experiência que é fundamental”, avalia o coordenador técnico da unidade do Senai, Daniel 
Divino Rodrigues da Silva. Ele acredita que as premiações recebidas pelos projetos podem fazer 
com que o trabalho realizado em Santos tenha destaque nacional. “Temos o maior porto da 
América latina e o que desenvolvemos aqui em nossa área pedagógica pode ser aproveitado 
pelas empresas de todo o País", finaliza. 

Fonte: A Tribuna 06/05/2016 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFSCAR ABRE INSCRIÇÕES 
PARA MESTRADO EM CIÊNCIA 

DA INFORMAÇÃO 
 

Inscrições para o processo 
seletivo do Programa de Pós-
Graduação Mestrado Acadêmico 
em Ciência da Informação da 
UFSCar estarão abertas de 2 a 13 
de maio de 2016. São oferecidas 
dez vagas. 
O processo seletivo é constituído 
por duas etapas classificatórias 
(prova de compreensão em língua 
inglesa e avaliação dos projetos 
de pesquisa) e uma eliminatória 
(defesa oral dos projetos de 
pesquisa). 
O programa tem como área de 
concentração “Conhecimento, 
Tecnologia e Inovação” e duas 
linhas de pesquisa: 
“Conhecimento e Informação para 
Inovação” e “Tecnologia, 
Informação e Representação”. 
O edital do processo seletivo e 
outras informações relacionadas 
ao programa estão disponíveis 
em www.ppgci.ufscar.br. 
Mais informações: 
www.facebook.com/ppgciufscar e 
ppgci@ufscar.br. 
Fonte: 
http://agencia.fapesp.br/ufscar_ab
re_inscricoes_para_mestrado_em
_ciencia_da_informacao/23125/ 
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7 cursos da USP de graça e online para empreendedores 
Aprenda sobre diversos assuntos relacionados ao empreendedorismo 

A Universidade de São Paulo (USP), por meio da plataforma de ensino Veduca, oferece cursos a 
distância com assuntos relacionados ao empreendedorismo. Todos eles são gratuitos. 
Saiba quais são os cursos, que tem especialistas da universidade falando sobre gestão, finanças, 
sustentabilidade, administração e gestão de pessoas, entre outros. 
1. Gestão de projetos: http://bit.ly/1VNgIhT. 
2. Engenharia econômica: http://bit.ly/1LXdpQI. 
3. Princípios de Sustentabilidade e Tecnologias Portadoras de Inovação: http://bit.ly/1iwML7z. 
4. Fundamentos de Administração: http://bit.ly/24w0j5S. 
5. Gestão do Desenvolvimento de Produtos e Serviços: http://bit.ly/1JUReKm. 
6. Liderança, Gestão de Pessoas e do Conhecimento para Inovação: http://bit.ly/1OcMHpz. 
7. Gestão da Inovação: http://bit.ly/1K98flt. 
Para acessar o conteúdo, basta clicar nos links ao lado de cada um dos cursos. Não é necessário 
fazer cadastro – os vídeos têm acesso livre. 
Fonte:  http://revistapegn.globo.com/Empreendedorismo/noticia/2016/05/7-cursos-da-usp-de-graca-e-online-para-

empreendedores.html 

Governo de São Paulo fecha convênio com startups 

Parcerias fazem parte do programa Pitch Gov, que selecionou soluções de empresas para 
aprimorar serviços públicos 

O Governo do Estado de São Paulo assinou ontem convênio de prestação de serviços com as 
startups GetNinjas, iaiNet, Hand Talk, Nama, Saúde Controle e Meded. Elas participaram, em 
novembro do ano passado, da primeira edição do programa Pitch Gov SP, cujo propósito é buscar 
soluções de startups para melhorar os serviços oferecidos à população pelo poder público. Outras 
seis startups devem oficializar parceria com o governo do Estado até junho.  

“O foco do programa é inovar em serviços públicos e agregar eficiência a processos da 
administração pública”, diz a subsecretária de parcerias e inovação, Karla Bertocco.  

Por enquanto, as soluções serão testadas por seis meses e o governo não pagará nada pelos 
serviços prestados pelas startups. “Existe o risco de as ideias não funcionarem em larga escala”, 
explica Karla. Nessa primeira etapa, as startups terão de investir recursos do próprio bolso para 
colocar suas ideias em prática.  

Contratadas. Entre as soluções contratadas pelo governo estadual estão ferramentas que 
poderão auxiliar o cidadão em postos de atendimento como o Poupatempo.  

É o caso do assistente virtual da startup Nama, que interage com os usuários por meio de um 
chat para fornecer informações sobre os serviços.  

O assistente também poderá fazer agendamentos por meio do site do Poupatempo e em 
aplicativos como Telegram e Facebook Messenger. A Nama também é uma das startups 
participantes do inovaBRA, projeto de incentivo a empresas iniciantes do banco Bradesco.  

Outra empresa que pode auxiliar no atendimento aos cidadãos é a Hand Talk, que criou uma 
ferramenta de tradução automática de conteúdo para linguagem de sinais, para ajudar deficientes 
auditivos.  

A tradução é feita por Hugo, intérprete virtual que também estará presente no site da Secretaria 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência.  

Além da tradução, o aplicativo da Hand Talk poderá informar ao usuário quais os documentos 
necessários para cada serviço disponível nas diferentes centrais do Poupatempo. 

Empregos. Já a parceria com a startup GetNinjas visa a ajudar alunos formados nos cursos de 
moda, beleza e construção civil – oferecidos pelo governo do Estado a partir do programa Escola 
de Qualificação Profissional – a ingressar no mercado de trabalho. Para isso, eles poderão 
divulgar seus serviços na plataforma de contratação online criada pela startup.  

Com mais de 120 mil profissionais cadastrados, o site possibilita que o cliente encontre diversos 
serviços, de costureiras a professores de inglês, de acordo com a localização.  

Os profissionais escolhidos são notificados por mensagens de texto (SMS) e e-mail, com 
descrição do serviço e o contato do cliente. 

Fonte: http://link.estadao.com.br/noticias/inovacao,governo-de-sao-paulo-fecha-convenio-com-startups,10000049151 

 

A genética do empreendedor 

Este não é assunto novo, mas volta e meia me atrai, pois é uma pergunta que me faço 
repetidamente. Nascemos empreendedores ou nos tornamos empreendedores? 

Aceitar que se nasce de um jeito ou de outro é um limitador determinista que me recuso a aceitar, 
mas mesmo assim acompanho com curiosidade o assunto “DNA do empreendedor”. 

Em 1993 foi descoberto o chamado “gene do aventureiro” DRD4-7. Estudos dizem que esse gene 
é presente em 20% da humanidade, e está ligado a altos índices de curiosidade e pró-atividade 
(não se animem demais, pois também está ligado à loucura, ok?). Então, essas pessoas que 
carregam o DRD4-7 estão constantemente famintas por aventuras e têm forte tendência a riscos. 

Será esse o elo perdido que coloca aventureiros e empreendedores na mesma adrenalina? 
Sempre em busca de executar complexos planos de crescimento, ocupação de mercado ou 
desenvolvimento de produtos? A paixão por fazer ou alcançar algo nunca feito antes? Mesmo 
sendo considerado impossível? 

É óbvio agora que Cristóvão Colombo estava certo, mas em 1490 era considerado um maluco 
suicida! Ou Darwin, que foi escorraçado quando afirmou que o ser humano não nasceu do barro 
ou de uma costela. Ou, ainda, mais recentemente, dois amigos chamados Sergey e 
Larry quiseram vender sua pequena empresa para a Yahoo e foram recusados, então decidiram 
seguir em frente com a… Google! E tantos outros, chamados de loucos ou coisa pior, antes de 
provarem que estavam certos. Pura aventura e risco! 

É claro que, além de uma boa ideia, o aventureiro/empreendedor tem de ter um alto índice de 
autoconfiança, atitude, resistência e muita tolerância a críticas, ao ridículo e ao fracasso. Também 
vou dizer que tem que ter paixão implacável, uma (quase) obsessão egoísta e uma disciplina 
espartana. Mas tudo isso também pode ser aprendido, treinado, ensinado, não acho que deva ser 
necessariamente genético. Mas os pesquisadores afirmam que o gosto pelo risco permanece um 
mistério do DRD4-7. 

Um estudo da Western Reserve University de 2006 afirma que 48% da “tendência 
empreendedora” de uma pessoa tem origem genética. A parte que eu mais gostei é que a tal de 
tendência empreendedora é definida como a capacidade de visualizar e definir um objetivo e 
trabalhar com tenacidade até o fim, apreendendo tudo o que seja necessário, assumindo riscos. 

De fato, para mim a conclusão deste estudo faz todo sentido, e me atrevo a dizer que essa é a 
essência de um empreendedor do jeito como eu lido com meu dia a dia: foco numa ideia e muito 
trabalho duro. 

Um estudo similar da Harvard Business Review lista as 5 características de um empreendedor 
nato: associação, questionamento, observação, experimentação e networking. E claro, o 
empreendedor tem uma alta capacidade não apenas de pensar ideias inovadoras, mas 
principalmente de executar essas ideias. O que também é bastante óbvio. 

Como eu sou um inconformado, e não me considero especialmente inteligente ou prendado 
geneticamente (a não ser na paixão por riscos, isso sim!), eu batalho humildemente todos os dias 
para aprender as qualidades que me fazem falta e tento desenvolver melhor as que já tenho. 

Tento compensar minhas fragilidades com aprendizado e observação, tentativa e erro. Valorizo 
meus sócios e uma equipe talentosa. Talvez essa seja um ponto forte meu, afinal de contas, 
juntar pessoas, mas não muito mais que isso. 

Por isso, considero que a questão genética é apenas um assunto divertido. Um empreendedor de 
verdade nunca, repito, nunca vai permitir que um estudo cientifico diga o que ele pode ou não 
pode fazer. Não é? 

Voltando à minha pergunta no começo, se nascemos empreendedores ou nos tornamos 
empreendedores, acho que minha conclusão é como Gandhi disse: “Um homem é o produto de 
seus pensamentos. O que ele pensa ele se torna”. 

E no que você está pensando agora? 

Fonte: http://blogs.pme.estadao.com.br/blog-do-empreendedor/a-genetica-do-empreendedor/ 

 

FRASES PARA 

INSPIRAR 
 

 

“A coisa mais difícil 

é a decisão de agir, o 

resto é apenas 

tenacidade.” – Amelia 

Earhart  

Fonte: 

http://www.agendor.com.br/blog/fr

ases-motivacionais-de-

empreendedores-de-sucesso/ 
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