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Grupo:
Ciência da Computação 

BDRI/UFAM

 5 professores
 13 alunos de doutorado
 21 alunos de mestrado
 +/- 20 alunos de graduação
 Cooperação forte com grupos LATIN 

e LBD da UFMG



Publicações e Projetos

 Histórico razoável de publicações
 Artigos publicados nos periódicos e 

conferências respeitadas mundialmente
 Constante execução de projetos de 

pesquisa



Poderia ser o bastante, mas…

Formamos muita gente para o 
mercado, publicamos e 

desenvolvemos projetos de 
pesquisa…



•Combinado com pesquisa de ponta, é um 
dos caminhos para:

•Aumentar nossa contribuição à sociedade
•Aumentar a interação entre a indústria e a 
academia
•Popularizar a ciência no país
•Fortalecer nossas pesquisas a médio prazo
•Melhorar nossas condições de vida

Empreendedorismo é
importante pra nós!



Criação de empresas



Empresas criadas



Como temos feito ?

 Projetos com foco no  desenvolvimento 
de tecnologias que tenham um negócio 
ou um produto como alvo (publicação e 
pesquisa continuam importantes!)

 Alunos são encorajados a desenvolver 
produtos e pensar em ganhar dinheiro 
com o que aprendem



Como temos feito ?

 Parceria com investidores no momento 
em que identificamos oportunidades 
interessantes

 Empreendedorismo é discutido em 
reuniões dos grupos, em sala de aula

 Criação de novos negócios de qualidade 
e baseados em tecnologia passou a ser 
parte da agenda, assim como escrita de 
artigos



Parcerias com investidores

 Desde a criação da Akwan, passamos a 
manter contato com investidores e 
possíveis parceiros de negócio:
 Akwan (99): Investimento dos professores e de 

criadores da FIR (fundo de investimento)
 Zunnit(2009): Investidor pessoa física
 Nhemu(2010): Investimento de uma aceleradora 

de empresas (Blackey)



E o retorno para a 
Universidade ?

 Modelos de participação podem e 
devem ser criados

 Não podem virar entraves
 Universidade SEMPRE sairá ganhando a 

médio prazo:
Ex: Google, Yahoo! e Oracle doam fortunas 

às universidades onde foram criadas.



E o retorno para a 
Universidade ?

 Empresas intensivas em tecnologia 
precisam de vínculos com grupos de 
pesquisa para que se mantenham no 
mercado

 Podem criar seus próprios institutos 
(Nokia, Google, Yahoo!, Microsoft...). 
Ainda assim precisam de formadores de 
pessoal qualificado



E o retorno para a 
Universidade ?

 Quem toca as empresas criadas são 
egressos. Queremos que fiquem ricos e 
entendam da importância da 
Universidade no processo



E o retorno para a 
Universidade ?

 Em uma hipótese pessimista: ainda 
assim há a criação de empregos, renda, 
aumento do PIB e etc... Em algum 
momento o dinheiro entra no caixa do 
governo e volta pra Universidade (seja 
pública ou privada).


