
INCUBADORA DE PROJETOS
 

1° EVENTO DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

TEMA: Difusão de Conhecimento de Tecnologia da Informação
e Comunicação.

APRESENTAÇÃO

O Centro Vocacional de Tecnologia e Inovação de Nova Iguaçu
fornece uma Incubadora e Monitoria de Projetos de Tecnologia e
Inovação na modalidade presencial, a qual contribui para a
elevação da qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Capacitando adolescentes e jovens através de um processo de
apropriação e de produção de conhecimentos científicos e
tecnológicos, capaz de contribuir com a formação humana integral
e com o desenvolvimento socioeconômico da região articulado aos
processos de democratização e justiça social, balizada por
premissas como inovação, empreendedorismo, criatividade,
inclusão, transparência e sustentabilidade. 

Em seu Primeiro Evento traz a importância de falar sobre: Difusão
de Conhecimento de Tecnologia da Informação e
Comunicação. Será um evento que visa o desenvolvimento de
ideias escaláveis de alto impacto e de iniciativas de grande
relevância para a sociedade. Com capacidade de público de 100
pessoas.



OBJETIVO

Este Primeiro Evento da Incubadora de Projetos do Centro
Vocacional de Tecnologia e Inovação tem por objetivo os esforços
de difusão do conhecimento científico e tecnológicos
empreendidos no âmbito do CVTI, visando, de modo geral,
contribuir com a promoção da cultura científica e, assim, também
para a participação de cidadãos nos processos de escolha e tomada
de decisão que envolve a Ciência e Tecnologia e o cotidiano de
todas as pessoas. Mais especificamente, busca-se a divulgação
tanto de conceitos básicos quanto de seus desdobramentos na
fronteira do conhecimento. Nesse sentido, este trabalho tem como
objetivos discutir a introdução das novas tecnologias da
comunicação e informação como mecanismo transformador da
sociedade.

SOBRE O EVENTO

Duração: 01 Dia
Carga Horária: 08 Horas
Modalidade: Presencial e Online
Data: 03/11/2022
Horário: 10:00 às 17:30 Horas
Inscrição: Google Forms (Link de inscrição)
Local Presencial: CENTRO VOCACIONAL DE TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO - CVTI, localizado no Shopping Nova Iguaçu
(Pedreira), 3° piso.
Local Online: Em formato de live pelo Canal do YouTube: CVTI
Nova Iguaçu.

https://forms.gle/1kzGEyefWTfkotBTA
https://www.youtube.com/channel/UCxl9xnaEuORCUSWpjlIBGPA


Marcelo Andrade Leite (marcelo.leite@ifrj.edu.br)
Carlos Oliveira (carlos.oliveira@ifrj.edu.br)
Simone Nunes (simonecrj@gmail.com)

Impactos da Revolução Tecnológica Digital

Exclusão Digital - Desafio de incluir a população no
ambiente digital.

PALESTRANTES

PÚBLICO - ALVO

É destinado a pessoas que pretendam aprimorar seus conhecimentos,
empreendedores (as) e público em geral que queiram conhecer novas
ferramentas tecnológicas, práticas e inovadoras.

PALESTRAS

Com o advento da internet tivemos uma colisão de informações se
chocando no mundo globalizado onde as informações estão através
de um click. Com isso criou-se o chamado efeito de revolução da
disseminação da informação. Quais foram estes impactos? O que
aprendemos e devemos aprender com estes impactos pelos próximos
anos? Quem responderá a estes questionamentos?

Hoje vivemos no mundo digital, tudo está conectado em algum lugar
ou na nuvem, mas quais foram os avanços? E o que impede que mais
e mais pessoas se sintam incluídas e ao mesmo tempo excluídas
deste chamado “universo digital”?



Moda X Metaverso

O objetivo desta palestra é mostrar que as pessoas estão “incluídas” e
não "excluídas" digitalmente. Precisamos olhar além do acesso à
internet se quisermos viabilizar a inclusão digital. Ela passa por uma
mudança na forma de ensinar e aprender, que leva em conta a
preparação de crianças, jovens e adultos para uma nova realidade,
cada vez mais digital e de, assim, terem direito a um futuro melhor.

Hoje vivemos num verdadeiro “modismo” em conceitos tecnológicos
pois temos linguagens ou termos que foram criados (as), há mais de
trinta anos e só agora o mercado aceita esta aplicação. Um exemplo é
o termo Metaverso aqui vale um esclarecimento: "Em 1992, o
escritor de ficção científica norte-americano, Neal Stephenson,
escreveu um importante livro do gênero chamado "Snow Crash",
lançado no Brasil com o mesmo nome 10 anos depois, e é daí que
surge o termo! Olha só: metaverso é a união de "meta", que
significa em grego "Além" e "verso" que significa universo”. Qual
o real sentido de nos querermos viver um futuro e não deixar de
olhar o passado? É o que iremos abordar com este tema."

Dessa forma, em pouco tempo, é possível acompanhar desfiles de
moda, se encontrar com os seus amigos e realizar diversas outras
atividades de modo virtual, mas de um jeito super interativo; Tal
opção surgiu como uma alternativa para o home office e trabalho
presencial, especialmente no período pós-pandêmico.



CRONOGRAMA

HORÁRIOS

10:00 H – Credenciamento.
Local: Será realizada no quiosque. Necessário a apresentação do
documento de identificação com foto.

11:00 H – Composição da mesa diretiva.

11:30 H – 1ª Palestra: Tema: Impactos da Revolução Tecnológica
Digital. 

13:00 H – Almoço.

14:00 H – Retorno.

14:30 H – 2ª Palestra - Tema: Exclusão Digital, Desafio incluir a
população no ambiente digital.

16:30 H – 3ª Palestra - Tema: Moda X Metaverso.

17:30 H – Encerramento (Entrega dos Certificados).


