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Jovens benefi ciários 
do PAC Santa Lúcia 
descobrem o mundo 
da robótica

Uma ofi cina de robótica de-
senvolvida na Escola Munici-
pal de Educação Fundamental 
(EMEF) Emílio Miotti, no últi-
mo mês de junho, está motivan-
do e inspirando crianças, ado-
lescentes e jovens benefi ciários 
do Projeto PAC Santa Lúcia.

Com o objetivo de estimular 
o raciocínio lógico e a criativi-
dade, as ofi cinas buscam capa-
citar os participantes mostrando 
a eles fundamentos da robótica 
educacional, no uso pedagógico 
e em inúmeras atividades edu-
cacionais.

Durante as atividades são 
promovidas a interação com kit 
robótica, montagem do primei-
ro robô, roboliche, raciocínio 
matemático, montagem do robô 
com sensor de proximidade, ati-
vidade para que o robô identifi -
que uma cor, entre outras.

A aluna Brenda, de 14 anos, 
diz que gosta muito da progra-
mação que é oferecida porque 
surgem novidades.

“O projeto PAC sempre 
apresenta algo diferente pra 
gente e foi uma coisa bacana. 
Eu nunca pensei que ia apren-
der mecânica robótica, eu nunca 
pensei que ia fazer isso alguma 
vez na vida. Eu gostei bastante 
e eu até pensei em começar a 
fazer um curso técnico de me-
cânica. Achei muito importante 
eles trazerem isso, para termos 
um conhecimento diferente”, 
declarou.

O jovem Renato, de 14 anos, 
diz que também aprendeu mui-
to.

“Com esse projeto a gente 
aprendeu bastante coisa, por 
exemplo, coisas manuais e de 
mais tecnologia.Nós que mora-
mos aqui, não temos condições 
de fazer esse curso, mas com a 
ajuda do Projeto PAC foi uma 
coisa que ajudou bastante”, 
concluiu.

Fernanda é professora de 
matemática dois oitavos e no-
nos anos e conta que se encan-
tou com as ofi cinas.

“Eu achei o curso de robó-
tica maravilhoso porque eles só 
ouviam falar de robótica mas 
não tinham nada de prático. A 
nossa escola tem o diferencial, 
com tutoria, trabalho individual 
e diferenciado. Então eu achei 
muito interessante e eu acho 
que devia continuar o trabalho 
assim com os nossos alunos”, 
disse.

Programa Economia 
Criativa do Parque 
Tecnológico recebe mais 
de 130 inscrições

A procura pelos projetos de 
artesanato e de TIC (tecnologia 
da informação e comunicação) 
do Programa Economia Criativa 
do PTS (Parque Tecnológico de 
Sorocaba) superou as expectati-
vas. Foram 131 inscritos para as 
60 vagas – 30 cada – que havia à 
disposição dos interessados.

Para o presidente do PTS, 
Roberto Freitas, a grande procura 
mostra que o trabalho está no ca-
minho certo, que é o de fortalecer 
e incentivar o desenvolvimento 
cultural e regional. “Os proje-
tos são uma iniciativa do Parque 
Tecnológico, em parceria com o 
Sebrae-SP, e o objetivo é apoiar 
e aproximar os empreendedores 
por meio de ferramentas de ges-
tão”, explica.

As aulas começam na pró-
xima semana. Neste momento, 
os empreendedores estão sendo 
contatados para assinar os termos 
de compromisso. Caso haja desis-
tência, é chamado outro interes-
sado que está na lista de espera.

O projeto de artesanato con-
ta com 38 horas de atividades e 
cursos como: Canvas – modelo 
de negócios, formalização, for-
mação de preços, entre outros. Já 
o de tecnologia da informação e 
comunicação é de 41 horas e tem 
como áreas de gestão marketing, 
vendas, estratégia e consultorias 
na empresa.

O Programa Economia Criati-
va é mais uma ação da forte par-
ceria entre o Parque Tecnológico 
e o Sebrae, ressalta Roberto Frei-
tas. Segundo ele, o PTS subsidia 
100% das vagas, tornando-as de 
graça aos empresários. “No en-
tanto, os mesmos precisam se 
comprometer a participar de, pelo 
menos, 85% das atividades”, re-
força.

As atividades do projeto 
de artesanato serão na Uniten 
(Universidade do Trabalhador, 
Empreendedor e Negócios) de 
Sorocaba, localizada na Avenida 
General Osório, 1840. As da TIC 
serão no Parque Tecnológico – 
Avenida Itavuvu, 11.777.
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Emdec realiza 
Operação Volta às 
Aulas no início do 
segundo semestre 
do ano

Com o recomeço do ano 
letivo, após o período de fé-
rias julinas, a Empresa Muni-
cipal de Desenvolvimento de 
Campinas (Emdec) realiza 
a Operação Volta às Aulas, 
neste segundo semestre de 
2019. As ações visam preser-
var a segurança e melhorar 
as condições de circulação e 
fl uidez viária.

As intervenções dos 
agentes da Mobilidade Ur-
bana procuram melhorar os 
deslocamentos de alunos, 
pais, transportadores esco-
lares, pedestres e demais 
motoristas. A ação é reali-
zada no entorno de escolas 
e universidades que estão 
localizadas no sistema viário 
principal, nas ruas e avenidas 
que possuem grande fl uxo de 
veículos e pedestres.

A operação começou on-
tem, dia 29 de julho. São 14 
unidades educacionais, en-
tre escolas e universidades, 
que receberão a ação, den-
tro do calendário de retorno 
às aulas em cada instituição 
e também considerando os 
horários de entrada e saída. 
São elas: Colégio Adventista 
de Campinas; Colégio Ave 
Maria; Colégio Dom Barre-
to; Colégio Pio XII; Colégio 
Progresso Campineiro; Es-
cola Americana; E. E. P. S. 
G. Professor Aníbal de Frei-
tas; E. E. P. S. G. Carlos Go-
mes; E. E. P. S. G. Dom Bar-
reto; Instituto Educacional 
Imaculada; Liceu Salesiano 
Nossa Senhora Auxiliadora; 
Metrocamp / Objetivo; Puc-
camp (Campus I); e Unip 
(Swift).

Operação - As ações da 
Emdec, durante a “Operação 
Volta às Aulas”, seguem três 
motes principais: orientação, 
operacionalização e fi scali-
zação. São adotadas as se-
guintes medidas:

- Reserva de vagas: ação 
em locais críticos, com a 
colocação de cavaletes no 
meio-fi o (beira / guia da cal-
çada), impedindo que veí-
culos estacionem nas vagas, 
garantindo uma faixa de ro-
lamento extra para desafogar 
o trânsito.

- Operação travessia: 
orientação para a travessia 
dos alunos junto aos portões 
das escolas e a correta utili-
zação das faixas de pedestre.

- Operação embarque / 
desembarque: para que seja 
feito de forma segura e rápi-
da, em local apropriado.

- Operação fi la dupla: coi-
bir a parada em fi la dupla.

- Operação não feche o 
cruzamento: evitar o fecha-
mento de cruzamentos, ga-
rantindo a fl uidez viária.

São cerca de 40 agentes 
da Mobilidade Urbana da 
Emdec em campo, por turno, 
monitorando o trânsito e o 
transporte. Além disso, há o 
apoio da Divisão de Controle 
Operacional e equipes sema-
fóricas.

As ações se concentram 
nos horários do início da ma-
nhã, meio do dia, início e fi -
nal da tarde, e início da noite. 
A operação segue o horário 
específi co de entrada e saída 
de cada instituição de ensino.

Prefeitura leva alunos estrangeiros da Unicamp para city tour em Campinas
A Prefeitura de Campinas deu 

as boas-vindas aos calouros inter-
cambistas estrangeiros que estu-
darão na Unicamp neste semestre 
de 2019, promovendo uma visita 
guiada para apresentar os principais 
pontos turísticos da cidade. Chama-
do de “Unicampinas”, o city tour é 
realizado pelo departamento de Tu-
rismo da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, So-
cial e de Turismo, em parceria com 

a universidade. O passeio ocorreu 
na tarde desta quinta-feira, 25 de 
julho. O objetivo do Unicampinas é 
levar os estudantes a se familiariza-
rem com a cidade que escolheram 
para estudar e conhecerem diferen-
tes aspectos históricos, turísticos 
e ecológicos do município. Além 
disso, o passeio proporciona uma 
integração entre os novos alunos 
da universidade. Neste segundo 
semestre, a Unicamp recebeu cerca 

de 30 alunos intercambistas estran-
geiros. O grupo, formado por estu-
dantes da América Latina e da Eu-
ropa, conheceu no city tour os prin-
cipais pontos históricos e turísticos 
do município, podendo contemplar 
as “Sete Maravilhas de Campinas” 
(Estação Cultura, Catedral Me-
tropolitana, Lagoa do Taquaral, 
Jockey Club, Mercado Municipal, 
Escola de Cadetes e Torre do Cas-
telo). O passeio percorreu ainda 

outros pontos importantes da cida-
de, como o Centro de Convivên-
cia Cultural e a Avenida Francisco 
Glicério. Entre as atrações, os in-
tercambistas apreciaram a vista da 
cidade do alto da Torre do Castelo 
e visitaram o Mercado Municipal. 
A última parada foi na Lagoa do 
Taquaral, onde a Caravela chamou 
bastante a atenção dos calouros. Os 
novos alunos elogiaram bastante a 
iniciativa do passeio e gostaram de 

conhecer os pontos mais famosos 
de Campinas, que neste mês com-
pletou 245 anos.

Na tarde desta sexta-feira, 26 
de julho, foi a vez dos estrangei-
ros serem recebidos ofi cialmente 
pela Unicamp, em evento organi-
zado pela diretoria executiva de 
Relações Internacionais (DERI) da 
universidade. Os calouros partici-
param de uma Palestra para Recep-
ção dos Estudantes Intercambistas 

Internacionais, com o propósito 
de apresentar aos novos alunos os 
principais serviços oferecidos pela 
universidade. A cerimônia de aber-
tura contou com as presenças da 
reitora em exercício da Unicamp, 
professora Teresa Atvars, Prof. 
Dr. Rafael de Brito Dias, assessor 
da diretoria executiva de Relações 
Internacionais, e Prof. Dr. Edvaldo 
Sabadini, representando a Pró-Rei-
toria de Graduação (PRG).


