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Unicamp apresenta 110 propostas
de projetos para cidades brasileiras
Baseadas em pesquisas da universidade, soluções
são gratuitas e atendem a áreas de saneamento,
educação, cultura e agronegócio

Inova: visibilidade
e repercussão

GENIVALDO CARVALHO

A

Agência de Inovação (Inova)
da Universidade de Campinas
(Unicamp) antecipou na sextafeira passada, em seu site, o conteúdo da
segunda edição do Caderno de Propostas
para Projetos. A versão impressa da
publicação sai no final de setembro e
reproduz os 110 estudos elaborados por
docentes da universidade já divulgados
on-line.
As propostas têm como diferencial
inovar e derivam de pesquisas realizadas na Unicamp em todas as áreas do
conhecimento, podendo ser adaptadas
às necessidades de prefeituras de todo
o Brasil.
Contemplam temas sobre agronegócio, cultura, educação, emprego e renda,
energia, esporte, educação, lixo, gestão
pública, meio ambiente, patrimônio histórico, saneamento, saúde, turismo e
tecnologia da informação.
A tiragem do novo Caderno de
Propostas será de mil exemplares com
distribuição gratuita. A publicação será
lançada em evento previsto para a última semana de setembro, no Centro de
Convenções da Unicamp.

O Projeto Inova nos Municípios surgiu
em 2003, após dois anos de contatos e
reuniões da comunidade acadêmica com
representantes das prefeituras. Em 2005
foi lançada a primeira edição do Caderno
de Propostas com 66 estudos.
Atua em duas frentes: nas cidades,
analisa as demandas locais dos administradores públicos; e na Unicamp, seleciona pesquisas capazes de serem aproveitadas como projetos.
Um de seus propósitos é ampliar a
visibilidade e repercussão social dos trabalhos de ensino, pesquisa e extensão criados na universidade. E, também, aproximar, por meio de parcerias, os professores
e alunos (graduação e pós) da Unicamp
dos desafios existentes em muitas cidades
do País.
Iara Ferreira, agente de parcerias, explica que a meta do Inova nos
Municípios é atender a demandas específicas de pesquisa e desenvolvimento das
cidades em serviços inexistentes ou que
não interessem ao mercado. Contudo,
sem lucrar ou concorrer com empresas ou
consultorias.

Iara Ferreira: “Projeto abre oportunidade para aluno da Unicamp aprender na prática”
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Inova em cinco municípios
Atualmente, a Inova nos Municípios gerencia
projetos nas cidades paulistas de Artur Nogueira,
Penápolis, Santo Antônio da Posse, Santos e São
José do Rio Preto. A edição do projeto está disponível para prefeituras de outros Estados, que
podem contratar os serviços da universidade com
dispensa de licitação, direito previsto na Lei de
Licitações.
Os valores dos projetos variam de R$ 2 mil
a R$ 1 milhão. Em algumas situações, o docente responsável e a equipe do Inova podem até
orientar a prefeitura interessada em um ou mais
projetos sobre como captar recursos públicos ou
privados para financiá-los.
“Para a parceria engrenar, é preciso que o
professor abrace a idéia do projeto. E felizmente
temos tido grande apoio por parte dos educadores. Outro viés interessante é a oportunidade
dada para o aluno da Unicamp aprender na prática e ajudar a encontrar soluções de apelo tecnológico para problemas reais dos municípios”,
finaliza Iara.
Descartado – A experiência pioneira foi
um projeto para Morungaba, cidade de 12

mil habitantes localizada na macrorregião de
Bragança Paulista. Em agosto de 2003, a prefeitura solicitou à Universidade de Campinas
a concepção de uma infovia (rede de informática) para interligar as bases de dados municipais e facilitar a prestação de serviços públicos para os moradores.
O professor Leonardo Souza Mendes,
da Faculdade de Engenharia Elétrica e de
Computação, coordenou os alunos e docentes responsáveis pela tarefa de informatizar
o município. Ele foi além do pedido original
e incluiu na rede baseada em fibras ópticas
outros serviços – acesso à Internet de banda
larga e transmissão de sinais de telefone, TV
e rádio.
No entanto, a eleição municipal de
2003 provocou uma reviravolta política em
Morungaba e o projeto da infovia foi descartado, isto é, retornou para a Unicamp à
espera de uma nova prefeitura interessada a
bancar o projeto.
Contudo, num curto espaço de tempo o
município de Pedreira, também da região de
Campinas, resolveu comprar a idéia.

Versão impressa do material será lançada no final de setembro

Projeto pioneiro readaptado para Pedreira
Com 40 mil habitantes e a mancha urbana espalhada por montanhas e
ladeiras, Pedreira tem condição geográfica
desfavorável para o tráfego de dados por
cabos e ondas de rádio. Depois de um ano
e meio de trabalho, contando com a elaboração do projeto e a compra e instalação
dos equipamentos, a infovia entrou em
operação no município.
A base de operações e equipamentos
da infovia fica num imóvel alugado pela
prefeitura no centro da cidade. Envia o
sinal para 14 estações de rádio instaladas

em pontos estratégicos, conectados por
meio de uma rede de fibra óptica de alta
velocidade. Atualmente, outras 50 estações
de rádio estão sendo instaladas.
O investimento total no projeto foi de
R$ 750 mil: R$ 400 mil da União, R$ 250
mil do Estado e R$ 100 mil do município.
Hoje, a infovia oferece acesso gratuito à
Internet para 1,2 mil casas de Pedreira,
volume equivalente a 10% das moradias
da cidade.
Até o final do ano, a expectativa é
expandir o serviço de banda larga para

50% dos domicílios com a montagem de
150 novos pontos de acesso para a população. Estes equipamentos foram comprados pela Companhia de Processamento de
Dados do Estado (Prodesp) e repassados ao
município.
Internet grátis – Quem reside em
área já coberta pela rede pode ter
banda larga gratuita com a infovia. O
único custo é adquirir o kit de antena e
receptor vendido por R$ 250 no comércio local.

O atual prefeito de Pedreira participou
do projeto da infovia desde o início. Ele
acredita que com o know-how adquirido
no município é possível para a Unicamp
oferecer o serviço para outras cidades do
mesmo porte e instalar outras infovias em
apenas quatro meses.
“A infovia é uma ferramenta de inclusão digital importante para o município
brasileiro. Com o apoio da sociedade e o
investimento público e privado, acho possível todas as cidades paulistas terem uma no
prazo de dez anos”, acredita o prefeito.

