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Apps4change
OPEN INNOVATION
Colabore com integração social e ganhe uma
viagem à Campus Party Brasil 2013
Lembramos que você tem até o dia 31 de
outubro
para
se
inscrever
no
Apps4change, desafio do M-Inclusion, e
enviar seu projeto. Nós não queremos que
você perca a oportunidade de ajudar a
inclusão social e ganhar uma viagem para a
Campus Party Brasil 2014 no valor de €
2.000.
O tema é livre, mas deve ser uma aplicação
100% funcional, que pode fornecer uma
solução para pelo menos um dos quatro
critérios abaixo:
 Pessoas com deficiências físicas:
soluções de aprendizagem on-line (elearning); Soluções acessíveis para
trabalhos on-line, ferramentas de
comunicação móvel (por exemplo
intérpretes de língua de sinais, sistemas
de geolocalização, etc.)
 Pessoas com doenças crónicas
(diabetes, hipertensão, AIDS): Soluções
de treinamento on-line (e-learning);
Soluções que auxiliam o trabalho,
plataformas de recrutamento on-line
(Referência:
e-lance); Plataformas
móveis de capacitação profissional, etc.

 Pessoas com baixos rendimentos:
(desabrigados): soluções móveis ebanking,
soluções
on-line
de
aprendizagem e capacitação (elearning); Soluções que facilitem o
trabalho on-line, plataformas de
recrutamento de mão-de-obra e ofertas
de trabalho (Referência: e-lance), etc.
 População em áreas isoladas (florestas,
montanhas altas, etc): soluções móveis
e-banking; Soluções de aprendizagem
on-line (e-learning); Soluções de
trabalho on-line: Soluções para
transações móveis, ferramentas que
sejam instrumentos de comunicação,
ferramentas ou soluções para a
preservação do patrimônio cultural das
comunidades isoladas, etc.

Não perca esta
oportunidade!
+ Info: www.campus-labs.com/es

OUTUBRO 2013

Aí vem o Segundo Open
International Forum de
M-Inclusion!
O segundo Open International Forum de
Tecnologias Móveis para a Inclusão Social
(IIOIF) será organizado pelo M-Inclusion
em São Paulo, Brasil, na última semana de
janeiro de 2014 como um evento de três
dias. Este evento visa divulgar ao público
em geral as principais conclusões e
resultados do projeto. O evento será uma
oportunidade para envolver todos os
participantes na cadeia de valor envolvidos
na prestação de serviços baseados em
tecnologias móveis que podem ajudar a
atender as necessidades de usuários finais
e melhorar suas condições de vida. Neste
sentido, o evento estará aberto não só
para os usuários e grupos de interesse,
mas também para membros da outra parte
da cadeia de valor: órgãos reguladores,
financiadores, OEMs, desenvolvedores,
operadoras móveis e gerentes de projetos.
O objetivo é garantir que a maioria destes
atores na cadeia de valor sejam da América
Latina, assim como apresentar o Roadmap
e os resultados do M-Inclusion para os
Stakeholders, entidades relevantes e ao
público em geral.
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pontos fortes e levantar investimemos para
o desenvolvimento de políticas públicas para
os usuários com maiores necessidades na
área da saúde.
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para solucionar, por meio de tecnologias
móveis, vários problemas sociais. Se você
perdeu, você pode ver o vídeo com tudo o
que aconteceu:

Durante a jornada do Seminário M-Inclusion
"Tecnologias Móveis para a Inclusão Social
em Saúde", realizada em 19 de julho de 2013
em Lima, o Dr. Walter H. Curioso apresentou
um breve resumo do evento, as principais
questões abordadas pelos pesquisadores e
os participantes do painel.
Ele deixou claro que a tecnologia por si só
não vai resolver nada, por mais que as
populações recebam aparelhos celulares
modernos. A tecnologia deve agregar valor
aos usuários finais para criar impacto e
mudanças na saúde pública.
É sempre importante validar e realizar
estudos com os grupos focos. Estudos sociais
são importantes para detectar qual é a
necessidade real para solucionar problemas
utilizando
tecnologias
móveis
como
ferramentas para melhorar a saúde.
Por fim, mencionou que não é apenas um
problema da área da saúde e do Ministério
da Saúde. Há também necessidades nas
áreas rurais e remotas e que o FITEL tem
recursos para investir. Outro exemplo é o
projeto YACHAIWASI digital, que através de
OGI, fornece conteúdo cultural relevante.
Por isso, é importante a integração da
academia com outros setores, como o
Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde
está interessado em apoiar projetos que
incluam tecnologias no campo de integração
social.
A Universidade Cayetano Heredia, parceiro
do consórcio do M-Inclusion, valoriza muito
o trabalho de pesquisadores visitantes. É
muito importante poder compartilhar e
divulgar pesquisas sobre questões de
inclusão social e de desenvolvimento
tecnológico que estão sendo realizadas em
todo o país, pois permitem detectar lacunas,

M-Inclusion faz parte do
CUDI 2013 (México)
Francisco Beu do Instituto Nokia de
Tecnologia (Brasil) participou em nome do
M-Inclusion no Painel de Cooperação
entre Universidade- Empresa (sessão 4) na

Dr. Walter H. Curioso

Colômbia
O evento Nacional de Difusão do M-Inclusion
na Colômbia, organizado pela Futura
Networks, foi realizado no sábado 12 out
2013 às 10:00 am (GMT-5), durante a
Campus Party Colômbia 2013.
A agenda do evento contou com uma
palestra de uma hora e uma exposição de
aplicativos sociais no Zona Open Campus
Party (um showroom para testar e avaliar
diversas aplicações destinadas ao quatro
grupos-alvo do M-Inclusion), que ocorreu
durante sexta-feira (11) e sábado (12).
A conferência "Apps sociais, junte-se à
oportunidade" contou com a participação de
cerca de 60 pessoas. A apresentação foi
guiada por Esther Paniagua, coordenador do
Campus Labs do projeto M-Inclusion pela
Futura Networks, que acompanhou os
desenvolvedores e empreendedores sociais
como Asier Arranz - criador do Malaria Spot,
jogo on-line que ajuda a diagnosticar
malária, Ignacio Vidal - fundador da
plataforma de empreendimento social
Socialab na Colômbia e Juan Sebastián
Osorio - engenheiro biomédico e gerente de
projetos no programa Sana Mobile Health do
Massachusetts Institute of Technology (MIT).
A atividade incluiu uma parte prática, na qual
os participantes compartilharam suas ideias

Conferencia TIC & e-Infraestruturas para
cooperação de P&D entre Europa e
América Latina organizada pelo projeto
AMERCIAS e o NREN mexicano, como
parte do Encontro de Outono da CUDI em
Campeche (México) nos días 3 e 4 de
Outubro de 2013.

Anteriores
Itália
Roma, 18 de Julho de 2013 (webinar)
Oportunidades em aplicações móveis para a
Inclusão Social: a comunidade M-Inclusion e o
desafio Apps4Change

Espanha
Madri, 9 de Abril de 2013
Apps sociais, junte-se à oportunidade!

Próximo Evento M-Inclusion
Brasil
Brasília, Novembro 2013

