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EDITORIAL
A edição de maio do Jornal da PUC-Campinas traz como destaque o trabalho de alunos e ex-alunos recém-formados pela Universidade no desenvolvimento e aprimoramento de parte de um
dos equipamentos científicos mais avançados do mundo. O sistema de análise e geração de imagens captadas pelo Sirius, o acelerador de partículas do CNPEM (Centro Nacional de Pesquisas
em Energia e Materiais), está reduzindo o tempo de processamento de 1h40 para 1,5 minuto.
Essa participação de estudantes da Universidade em importantes projetos de diversas áreas do
conhecimento é resultado da sintonia da Instituição com o mundo do trabalho e com centros de
pesquisa da região, desenvolvendo estudos voltados para solucionar problemas da comunidade.
Outros exemplos da aplicação prática de atividades universitárias estão na área de saúde, como
o estudo do impacto econômico e social dos acidentados com motocicletas atendidos no Hospital
da PUC-Campinas e o projeto de Extensão da Medicina que está ensinando técnicas de primeiros
socorros a professores, alunos e funcionários de escolas da região.
Para conhecer um pouco dessas atividades da Universidade e seu funcionamento, pela primeira
vez foram abertas as portas dos campi para que estudantes de Ensino Médio pudessem conhecer a estrutura física e a produção intelectual da Academia, além de conversar com alunos e
professores sobre os Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão. Foram mais de 3 mil
estudantes em dois dias de visitas monitoradas.
A PUC-Campinas também continua estimulando o debate de temas importantes do mundo atual,
com a participação de especialistas de todo o Brasil e Exterior. Desse modo, o tema das fake
news foi debatido em evento promovido pela Faculdade de História. Por sua vez, o Núcleo de Fé
e Cultura da Universidade promoveu um Seminário sobre Desenvolvimento Humano e Existência,
que reuniu diversos especialistas e um representante do Vaticano.
Conheça um pouco de todos os eventos promovidos no mês de maio dentro e fora da Universidade pelos seus docentes e alunos.
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1ª Mostra de Inovação expõe projetos de alunos
Por Vinicius Purgato
Objetivo é criar cultura empreendedora no ambiente universitário

Trinta ideias empreendedoras
de alunos da PUC-Campinas
foram apresentadas dia 21
de maio na 1ª Mostra de Inovação e Empreendedorismo
organizada pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos
Comunitários (PROEXT) da
Universidade. O evento teve
como propósito compartilhar
os projetos desenvolvidos com
a comunidade acadêmica e
empresarial.
O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Social e
Turismo de Campinas, André
Von Zuben, e empresas regionais tiveram a oportunidade
de conversar com os estudantes e conhecer mais sobre as
ideias propostas. Os participantes destacaram o papel da
Universidade no fomento ao
empreendedorismo, sobretudo
em razão das mudanças econômicas e tecnológicas, que
alteram a maneira como os empregos são oferecidos.
“A criação de modelos de negócios deve ser condizente à realidade que vivemos. Até mesmo os estudantes que desejam seguir carreira em empresas
convencionais precisam criar uma atitude empreendedora, porque esta é uma condição necessária ao
seu desenvolvimento profissional. As organizações
querem profissionais que sabem liderar equipes,
fazer planos de negócios, bem como entregar as
metas de forma organizada”, analisou Von Zuben,
que também é presidente do Conselho Municipal de
Ciência e Tecnologia.

O evento também contou com a presença do empreendedor Augusto Aielo, cofundador da Soul Urbanismo, fundador da Bunkka e coordenador do Fórum
de Jovens Empreendedores, vinculado à Associação
Comercial de São Paulo. O jovem, que se tornou CEO
aos 25 anos, contou um pouco sobre a sua trajetória e
reforçou a importância da criação de uma mentalidade
empreendedora.
“Hoje buscamos reconhecimento, inovação e sonhamos com grandes projetos, mas nem sempre sabemos
o que fazer para isso acontecer. O que precisamos é
nos autoconhecer, compreender as oportunidades tec-
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nológicas e mergulhar com tudo nos projetos que nos
desafiam”, frisou.
O Prof. Dr. Rogério Eduardo Rodrigues Bazi, Pró-Reitor
de Extensão e Assuntos Comunitários, reforçou que a
Universidade tradicionalmente apoia as ações inovadoras e que o objetivo é tornar essa cultura ainda mais
forte. “O evento é resultado de um projeto anterior, o
PUC Empreende, que tinha a intenção de despertar o
interesse empreendedor nos alunos. Agora a ideia é
expandir essa proposta, a fim de que esse espírito esteja inserido nos projetos pedagógicos dos Cursos e no
DNA dos estudantes”, finalizou.
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Na vanguarda da ciência nacional
Por Marcelo Andriotti
O trabalho está reduzindo o tempo médio de obtenção de imagens de 1h40 para 1,5 minuto.

Um grupo formado por cinco alunos e ex-alunos do Curso de Engenharia de Computação da PUC-Campinas
está desenvolvendo parte de um dos equipamentos
científicos mais avançados do mundo, ajudando a deixá-lo mais rápido e eficiente. O trabalho voltado para a
análise e geração de imagens do Sirius, o acelerador
de partículas do CNPEM (Centro Nacional de Pesquisa
em Energia e Materiais), está reduzindo o tempo médio
de obtenção de imagens de 1h40 para 1,5 minuto. O
objetivo é que, em um futuro próximo, esse tempo baixe
para alguns segundos.
Parte da pesquisa virou até TCC (Trabalho de Conclusão
de Curso) de um ex-aluno da Faculdade, Gilberto Martinez
Júnior. O projeto, batizado de Pimega, foi apresentado no
final do ano passado e eleito neste ano como o melhor de
2018 em um prêmio criado pela PUC-Campinas, no qual
professores, estudantes e profissionais da área de tecnologia avaliam os trabalhos.
O sistema, voltado para reconstrução de imagens, já está
em funcionamento nas linhas de luz do UVX, o antigo acelerador do Centro, e continua em desenvolvimento. O objetivo
é reduzir a segundos o tempo da reconstituição de imagens
no Sirius, o novo acelerador de partículas inaugurado no
final do ano passado, que é um dos dois mais avançados
equipamentos do gênero no mundo, tendo só um similar
na Suécia. Isso permitirá que o número de pesquisas realizadas no equipamento aumente, pois o tempo necessário
para concluir cada um dos estudos será muito menor.
“É praticamente um processamento ao vivo, que permite ao
pesquisador ver em pouco tempo se a imagem que conseguiu no acelerador é satisfatória para a sua pesquisa ou se
precisa refazê-la”, disse na apresentação feita a alunos e
professores na PUC.
Martinez começou a trabalhar há três anos no Laboratório
Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) do CNPEM, integrando
a equipe do pesquisador Eduardo Xavier Silva Miqueles,
ex-professor da PUC-Campinas que coordena o Grupo de
Computação Científica do Centro. Ele entrou como estagiá-

rio no laboratório, que está sediado junto
a outros laboratórios nacionais, passando depois a bolsista e agora, depois de
formado, contratado como Analista de
Desenvolvimento.
“Martinez começou o trabalho comigo
aqui há três anos com a meta de desenvolvimento de códigos para acelerar o processamento de
imagens. O trabalho dele foi essencial para chegarmos a
esses resultados”, diz Miqueles, que criou o algoritmo utilizado no processo.
O pesquisador conta que a equipe de Campinas é pioneira
em desenvolver esse sistema. Em outros centros de pesquisa do mundo, esse mesmo trabalho está sendo desenvolvido, mas começaram recentemente. “Apesar de não
termos os mesmos recursos de outros países, posso dizer
que não devemos nada a ninguém no mundo nessa área”,
afirma.
Martinez conta que foi convidado por Miqueles, que foi seu
professor de Cálculo na Universidade, por causa de seu
desempenho em sala de aula. Ele estava no 2º ano de Engenharia de Computação quando entrou no CNPEM como
bolsista. Nesse período, também conseguiu uma bolsa no
laboratório de luz síncrotron em Chicago, nos Estados Unidos, onde ficou por quatro meses.
“A ideia de fazer do trabalho que estava desenvolvendo no
CNPEM o meu TCC foi do próprio professor Miqueles. A
professora Daniele (Daniele Cristina Uchoa Maia Rodrigues,
Diretora da Faculdade) foi a minha orientadora e aprovou a
ideia”, disse.
O desafio foi conseguir fazer com que os dados obtidos no
equipamento de luz síncrotron gerassem visualização para
os usuários e também para os avaliadores da banca. Ele
conseguiu concretizar o trabalho com uma interface que
gera imagens em 3D.
“É um sonho se concretizando. Hoje faço parte de um time
de alta demanda de aprendizado, que enfrenta a cada dia
um novo desafio”, afirma.
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Time
A ida de Martinez para o CNPEM abriu as portas para outros alunos da Universidade dentro
do centro de pesquisa desenvolvendo o mesmo projeto. O segundo a ir para a equipe do
professor Miqueles foi Matheus Fernandes,
que também se formou na turma de Martinez.
Ele entrou como estagiário há dois anos e, logo
após se formar, foi contratado para o setor de
Computação Científica.
Outros estudantes ainda estão terminando o
curso, mas já atuam no CNPEM como estagiários. Laert Espagnoli cursa o 5º ano, e começou há quatro meses no setor de Computação
Científica. Paulo Mausbach é da mesma turma
e ingressou no Centro no mesmo período no
setor de Controle do Sirius, e, agora, também
está na Computação Científica. Outro estagiário é Victor Cesarini, que completa o time
de alunos e ex-alunos da PUC-Campinas no
CNPEM.
“Por ter sido professor na PUC-Campinas, já conhecia esses alunos e sabia do potencial deles.
A vantagem da Universidade é que os cursos
são estruturados para dar aos alunos uma formação mais sólida na parte prática, o que vai
ao encontro das nossas necessidades”, diz Miqueles. Hoje a equipe de Computação Científica
do CNPEM, que é uma das poucas atuando em
aceleradores de partículas no mundo, conta
com 11 integrantes.
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Curso de Extensão treina
professores para primeiros socorros
Por Marcelo Andriotti
O objetivo do projeto de Extensão da Universidade é salvar vidas e reduzir danos

Um projeto de Extensão da PUC-Campinas levou dezenas de professores da rede estadual de ensino ao
Batalhão do Comando da Polícia do Interior 2, na Vila
Industrial, em Campinas, para um treinamento sobre primeiros socorros dia 10 de maio. O objetivo do
projeto de Extensão da Universidade é salvar vidas e
reduzir danos em casos de acidentes, principalmente com crianças e adolescentes no ambiente escolar.
“Esse tipo de treinamento é realmente relevante,
pois ensina professores a dar o primeiro atendimento em casos de engasgamento ou parada cardíaca, o que pode fazer a diferença entre a vida e a
morte das vítimas. Estamos felizes de contar com

a PUC-Campinas como parceira e esperamos que
isso inspire outras instituições em todo o estado”,
disse o Major Jacintho Del Vecchio Junior, chefe do
Estado-Maior do CPI 2.
Ele também disse que pessoas bem treinadas para
prestar os primeiros socorros a vítimas de acidentes
são essenciais para aumentar a possibilidade de salvamento. O projeto de Extensão da PUC-Campinas
atende professores de toda a região. A ação deve se
repetir nos próximos meses em datas ainda a serem
definidas.
O grupo da Universidade é formado por professores e estudantes voluntários dos cursos de Saúde.
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Há também treinamento na Faculdade de Medicina, e futuramente essas técnicas serão ensinadas
nas próprias escolas para facilitar a participação de
funcionários e professores. Os interessados em saber como participar podem entrar em contato pelo
e-mail: med.ccv@puc-campinas.edu.br.
O Professor Extensionista Dr. Joaquim Simões Neto,
Diretor da Faculdade de Medicina e um dos idealizadores do projeto, disse que os treinamentos estão
sendo aprimorados para auxiliar professores a cuidar de outros tipos de ferimentos. A Universidade
também está buscando parcerias para ampliar o
oferecimento do serviço.
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Dom João Inácio Müller é
nomeado novo Arcebispo de Campinas
Religioso também assumirá a condição de Grão-Chanceler da PUC-Campinas

Nomeado pelo Papa Francisco dia 15 de maio, Dom João Inácio Müller é o novo
Arcebispo Metropolitano de Campinas. O religioso, que deixa a Diocese de Lorena,
no interior de São Paulo, assume o cargo que estava vago desde junho de 2018,
quando o então Arcebispo Dom Airton José dos Santos tomou posse em Mariana
(MG). No período, o Monsenhor José Eduardo Meschiatti, eleito Administrador Diocesano, coordenou as atividades da Arquidiocese.
Com a posse, que ocorrerá no dia 14 de julho, às 15h, em celebração campal na Praça
José Bonifácio, em frente à Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição, Dom
João Inácio Müller também assume a condição de Grão-Chanceler da Universidade
– membro mais importante da estrutura organizacional da Instituição –, que reúne

as competências de escolha e nomeação de pró-reitores, bem como a indicação de
cargos administrativos de confiança.
No cumprimento da missão de zelo e cuidado com a mensagem cristã, o Grão-Chanceler representa uma voz presente e respeitada na própria comunidade
acadêmica e nos demais setores da sociedade, pronunciando-se em nome da
Universidade.
"É com muita alegria e entusiasmo que recebemos a nomeação de Dom João
Inácio Müller. Seguimos com a certeza de que o Grão-Chanceler fortalecerá toda a
comunidade acadêmica para que sigamos na construção de uma Universidade Católica de excelência", afirmou o Reitor da PUC-Campinas, Germano Rigacci Júnior.
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Professor de Artes Visuais expõe
gravuras na França
Por Vinicius Purgato
Docente já recebeu diversas premiações e tem obras inseridas em acervos pelo mundo

O Prof. Dr. Paulo Cheida Sans, docente na Faculdade de Artes Visuais da
PUC-Campinas, participou do 7º Fête de L’Estampe, importante festival de gravura
realizado em Bordeaux, na França, onde apresenta seus trabalhos junto a mais de
140 artistas de diversos países.
Com participações em mais de 500 mostras no Brasil e no exterior, o professor já
coleciona 41 prêmios em salões de arte e suas obras estão inseridas em relevantes acervos pelo mundo. De volta à França – país no qual participou das Mostras
“Images/Messages D’Amérique e “Triennale Mondiale D’Estampes Petit Format”,
e também recebeu a premiação na exibição “Artistes Contemporains” –, Cheida

celebra a oportunidade de valorizar a gravura, fonte de possibilidades artísticas
imprescindíveis para a formação do artista visual.
“A gravura é uma modalidade artística que oferece inúmeras possibilidades de
execução. Nas vertentes das matrizes da gravura são utilizadas desde tábuas de
madeira, metal ou pedra, até aquelas impressas em tela de malha fina de seda.
Por meio da gravura a memória técnica da história de reprodução de imagem é
preservada”, destaca.
A Mostra Internacional de Gravura foi realizada de 16 a 26 de maio no Espaço
Cultural Saint-Rémi, em Bordeaux, na França.
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Especialistas debatem fake news
em evento da Faculdade de História
Por Marcelo Andriotti
Debatedores divergem sobre uso do termo por formadores de opinião

Um dos temas mais preocupantes da atualidade,
que tem influenciado eleições, incitado ódio e violência e até colocado a saúde pública em risco, as
Fake News foram discutidas por especialistas em
um debate realizado no Auditório Dom Agnelo Rossi,
no Campus I da PUC-Campinas. Entre as formas de
combater esse mal digital, a mais polêmica é a proposta de não se usar mais o termo “Fake News” na
imprensa e por formadores de opinião, pois ele tem
sido apropriado por lideranças políticas para desqualificar denúncias.
Professores e estudantes, principalmente dos Cursos de História e Jornalismo, lotaram o auditório
para acompanhar as apresentações dos jornalistas
Ivan Paganotti, do “Vaza, Falsiane”, e Marco Túlio
Rodrigues Pires, do Google News Lab, no evento
“História, Jornalismo e Informação na era das Fake
News”. O debate posterior às apresentações foi mediado pelos professores Gustavo Oliveira, da Faculdade de História, e Juliana Sangion, da Faculdade
de Jornalismo.
Marco Túlio mostrou algumas das propostas do Google
para combater as notícias falsas, entre elas o aprimoramento dos algoritmos da ferramenta de buscas para
detectar esse tipo de material e indicar as fontes mais
confiáveis. Também há trabalhos de educação digital,
ensinando os usuários a detectarem as fontes não confiáveis, e trabalho junto a grandes meios de comunicação e produtores de conteúdo em geral.
Mas o que mais chamou a atenção foi a política do
Google de não usar mais o termo “Fake News”, trocando por “conteúdos enganosos”, “fabricados” ou
“manipulados”. “Lideranças políticas em todo o mundo
se apoderaram do termo e usam para desqualificar denúncias ou quem quer questionar suas condutas. Por
isso, achamos que não devemos reforçar mais o termo
que está sendo mal utilizado”, disse Túlio.

Paganotti, pesquisador e criador do site e curso que
ensina a detectar notícias falsas, discorda da tática
e diz que não se deve desprezar um termo já consagrado. “Vocês estão aqui neste auditório porque o
nome do evento traz o termo ‘Fake News’, que atrai
a atenção do público. Podemos até discutir quando
devemos ou não usar, mas não deixar de citá-lo”,
afirmou.
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Os debatedores, entretanto, concordam com o fato de
o combate às notícias manipuladas ser uma tarefa que
deve envolver várias frentes. Não basta os mecanismos
de busca e as redes sociais mudarem seus algoritmos
e políticas de acesso e relacionamento de usuários. É
preciso também um processo de “alfabetização digital”
por parte dos usuários e de investimentos em conteúdo
de qualidade por parte dos meios de comunicação.
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“Universo PUC-Campinas” atrai
cerca de 3 mil estudantes aos Campi
Por Marcelo Andriotti
Foi a primeira vez que a PUC-Campinas realizou visitas monitoradas dentro dos campi.

Os dois dias do evento “Universo
PUC-Campinas: de Braços Abertos para
Você”, realizado de 9 a 10 de maio, levaram aos campi da Universidade cerca de 3
mil estudantes de Ensino Médio. Os alunos
foram recebidos por funcionários, professores e universitários, que mostraram toda
a estrutura da instituição, com seus laboratórios, salas de aula, bibliotecas, áreas
de pesquisa, estúdios de TV, clínicas, hospital e outros equipamentos.
Os estudantes e pais também puderam conversar com diretores, docentes e os próprios
universitários para tirarem dúvidas sobre as
profissões que pensam em seguir e sobre os
cursos de interesse.
Foi a primeira vez que a PUC-Campinas realizou esse tipo de visitas monitoradas dentro
dos campi. O resultado foi considerado um
sucesso e deve se repetir nos próximos anos.
“O Universo PUC-Campinas foi uma melhoria, uma evolução da nossa tradicional Mostra de Profissões. Resolvemos aprofundar e
trazer os estudantes aqui para dentro, onde
eles podem conversar com professores e
universitários. Aliás, ninguém melhor que os
universitários para contarem como é a vida
acadêmica”, disse o Professor Me. Paulo Pozzebon, Pró-Reitor de Graduação.
No Campus I, onde ficam os Cursos de Humanas e Exatas, passaram cerca de 2 mil
visitantes. No Campus II, onde ficam os
Cursos da área de Saúde, foram mais mil
estudantes. Eles também puderam ver apresentações musicais e participar de jogos e
atividades recreativas ligadas aos cursos durante a visita.
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Desenvolvimento Humano e
Existência são discutidos em seminário
Por Marcelo Andriotti
Os seminários são realizados há seis anos buscando discutir assuntos de interesse do mundo acadêmico

O Seminário “Desenvolvimento Humano Integral e Sofrimento Existencial” terminou dia 16
de maio, no Campus I da PUC-Campinas, após quatro dias de palestras sobre assuntos variados, ligados ao tema central do evento e abordados por especialistas de diferentes áreas.
O colóquio contou com a presença do Mons. Bruno-Marie Duffé, Secretário do Dicastério
para o Desenvolvimento Humano Integral, do Vaticano, criado pelo Papa Francisco.
A abertura, no Auditório Dom Agnelo Rossi, no Campus I da PUC-Campinas, que sediou
todas as palestras, teve a presença de Dom Airton José dos Santos, Arcebispo de
Mariana (MG); Prof. Dr. Germano Rigacci Júnior, Reitor da PUC-Campinas; Prof. Dr.
Pe. José Benedito de Almeida David, Vice-Reitor; Monsenhor José Eduardo Meschiatti,
Administrador Diocesano de Campinas; e Cônego José Luís Araújo, Coordenador do
Núcleo de Fé e Cultura da Universidade.

Os seminários são realizados há seis anos, buscando discutir assuntos de interesse do mundo acadêmico, sempre com a presença de um representante do
Vaticano.
“O Núcleo de Fé e Cultura foi criado justamente para colaborar com a Universidade
no cumprimento de sua função. Com esses eventos, buscamos reforçar a identidade
católica da Universidade, e, todos os anos, contamos com representantes do Vaticano
ajudando nessa missão. Estamos colaborando para ajudar na educação da Universidade, que olha para a pessoa como um todo, na sua universalidade, em todas as
dimensões. Oferecemos algo de humano para aqueles que fazem diferentes cursos”,
disse o Cônego José Luís Araújo, do Núcleo de Fé e Cultura.
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Universidade abre IoT Academy, laboratório de
desenvolvimento de Internet das Coisas
Por Marcelo Andriotti
Os investimentos vêm da própria Universidade e das empresas parceiras

A PUC-Campinas abriu oficialmente, dia 6 de maio, a IoT Academy, um laboratório
voltado para o desenvolvimento de projetos de Internet das Coisas. O evento foi
no Auditório Dom Gilberto Pereira Lopes, no Campus I, com a presença do Reitor
da PUC-Campinas, Prof. Dr. Germano Rigacci Júnior; do Reitor da Unicamp, Prof.
Dr. Marcelo Knobel; do Secretário de Desenvolvimento Econômico de Campinas,
André Von Zuben; e do representante da Fibo, empresa parceira da Universidade
no laboratório, Alexandre Bueno. Também esteve na solenidade, ministrando uma
palestra, Guilherme de Paula Corrêa, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
A IoT Academy tem sede no Campus I e é um ponto de convergência de organizações que desenvolvem tecnologias de Internet das Coisas, empresas que buscam
soluções tecnológicas para melhorar seus produtos ou serviços, universitários de diversas áreas e pesquisadores da Universidade. Os investimentos em equipamentos e
financiamentos de pesquisa vêm da própria Universidade e das empresas parceiras.
“Na PUC-Campinas, tradição e modernidade andam juntas, são complementares.
E a IoT Academy é um exemplo disso, ampliando nossos investimentos em inovação e sustentabilidade”, disse o Reitor Germano.
O Reitor da Unicamp, que prestigiou a cerimônia, também destacou na abertura
a aproximação entre as universidades em busca de soluções para a cidade. “Está
ocorrendo uma aproximação intensa entre Unicamp, PUC-Campinas e Prefeitura
de Campinas, inclusive no desenvolvimento de um bairro inteligente que servirá de
referência a todo o país”, disse Knobel.
O Secretário André von Zuben elogiou a iniciativa da PUC-Campinas e a cooperação com outras instituições de ensino e pesquisa, empresas e poder público em
busca de soluções para melhorar a qualidade de vida da população.
A Profa. Dra. Alessandra Borin Nogueira, Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação
da PUC-Campinas, disse que o espaço marca um novo passo para a Universidade.
“É um modelo novo de relacionamento com a iniciativa privada. Empresas que
criam tecnologias IoT e as que têm demandas conviverão no mesmo espaço. A
Universidade, por meio do NIT – Núcleo de Inovação Tecnológica – fará a ponte
desses projetos com os estudantes e pesquisadores”, disse.
Alexandre Bueno, da Fibo, lembrou que o trabalho para a criação do laboratório
começou há mais de um ano, com a participação de empresas parceiras e de pesquisadores e estudantes da Universidade. “Há uma série de empresas que já estão
vindo aqui em busca de soluções para seus problemas. E fiquei impressionado
com a qualidade dos estudantes da Universidade e com a quantidade de projetos
de IoT que a PUC já tinha desenvolvido com esses alunos”, disse.

O objetivo agora é apresentar soluções para problemas em diversas áreas, não
só do setor produtivo, mas também na saúde, mobilidade urbana e segurança. A
IoT Academy está aberta a empresas que queiram participar das pesquisas, apresentar demandas ou financiar projetos. Diversos representantes de organizações
privadas que já estão participando do laboratório estiveram no lançamento.
Na palestra de abertura, o representante do Ministério da Ciência apresentou detalhes do Plano Nacional de Internet das Coisas, mostrando a importância das
universidades na geração de conhecimento nessa área que pode render bilhões
de reais ao País. “Iniciativas como essa da PUC-Campinas são excelentes e, por
isso, estou aqui para conhecer o projeto e incentivar outras instituições, mostrando
a importância de investir em desenvolvimento de tecnologias nessas áreas”, disse.
O plano do governo federal é incentivar o desenvolvimento de Internet das Coisas,
em especial para a agricultura, saúde, mobilidade urbana e segurança. O desenvolvimento de sensores, softwares e modelos de aplicação das novas tecnologias
pode revolucionar a produção de empresas; no campo, derrubar custos e acelerar
a produção; além de reduzir congestionamentos nas grandes cidades, otimizar
logística, evitar acidentes e salvar vidas com melhorias na área de saúde.
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