
 

Instituto NET Claro Embratel abre inscrições para a 6º edição 

do Campus Mobile 

  

Vencedores serão levados para uma viagem ao Vale do Silício, nos Estados 

Unidos, para finalizarem seus projetos  

  

São Paulo, setembro de 2017 – O Instituto NET Claro Embratel anuncia o 

lançamento da 6º edição do Campus Mobile, programa que tem o objetivo de 

identificar, estimular a formação de jovens talentos universitários para atuação 

de conteúdos e novos serviços de telefonia móvel, além de contribuir para o 

desenvolvimento social do Brasil. As inscrições podem ser individuais ou em 

equipe com até três membros e estão abertas até o dia 05 de novembro, 

podendo ser realizadas no www.institutoclaro.org.br/campusmobile 

  

Estão aptos a participar universitários que estejam matriculados em um curso 

de graduação de uma instituição de ensino superior no Brasil e jovens recém-

formados (em 2016 ou 2017). “Temos muito orgulho do crescimento do 

Campus Mobile e do comprometimento dos participantes ao longo dos últimos 

anos. Estamos sempre abertos a dar oportunidades para desenvolver projetos 

tão interessantes”, comemora Daniely Gomeiro, vice-presidente do Instituto 

NET Claro Embratel.   

  

O Campus Mobile é dividido em cinco etapas: Inscrição das ideias e soluções; 

Seleção e Divulgação das Ideias e Soluções; Desenvolvimento dos Projetos; 

Finalização de protótipos; e uma Viagem de Imersão no Vale do Silício, São 

Francisco (CA), nos Estados Unidos, para concluírem seus projetos. Ao todo, 

serão selecionados 120 projetos, com até 17 equipes por categoria. 

http://www.institutoclaro.org.br/campusmobile


  

Na categoria Educação serão analisados produtos ou serviços inovadores 

para dispositivos móveis que promovam e aprimorem a aprendizagem dentro e 

fora da escola ou o interesse pelos estudos. Já a categoria Facilidades 

avaliará projetos que tornam a vida mais prática, divertida, segura e que 

incentive hábitos saudáveis. Por fim, na categoria Jogos, serão aceitos 

quaisquer jogos para plataformas móveis. 

O Campus Mobile é uma iniciativa do Instituto NET Claro Embratel que 

estimula o empreendedorismo aproximando o jovem do mercado de trabalho 

em contato com  renomados profissionais que os orientam no desenvolvimento 

de ideias de aplicativos e serviços. O Instituto conta com outros projetos como 

o NET Lab TV, concurso de novas ideias de séries brasileiras, que busca 

identificar talentos criativos de todo o país e gerar mais oportunidades de 

negócio para o setor audiovisual, e o Dupla Escola, que é a primeira instituição 

de ensino médio pública do modelo integral e integrado à formação técnico-

profissionalizante em telecomunicações.  

  

Sobre Instituto NET Claro Embratel 

A área de Responsabilidade Social da Claro Brasil, composta pelas marcas 

NET, Claro e Embratel, investe continuamente em ações relacionadas à 

Educação e à Cidadania, por meio do Instituto NET Claro Embratel, com o 

objetivo de atuar em frentes sociais que integram a tecnologia e a informação 

como fonte de desenvolvimento e conhecimento. Desta forma, realiza e apoia 

projetos como o Campus Mobile, o Educonex@o, o Programa Dupla Escola, 

NET Educação, entre outros. O Instituto NET Claro Embratel é qualificado 

como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) pelo 

Ministério da Justiça, e é reconhecido pelo Departamento de Informação 

Pública das Nações Unidas (DPI/ONU) como uma organização não 

governamental corporativa que promove os ideais e princípios sustentados pela 

Carta das Nações Unidas.  

Além disso, através de sua Plataforma Institucional, as marcas NET, Claro e 

Embratel propõem a conexão entre as pessoas para a construção de um 

amanhã gigante. O movimento é parte de uma inciativa que aborda a gestão 

corporativa e manifesta o compromisso com a sociedade. Entre as iniciativas 

estão os Theatros NET São Paulo e Rio de Janeiro, Estação NET Cinema, 

NET Live Brasília, entre outros. Conheça outras realizações no Relatório Social 

de 2016 do Instituto: https://www.institutoclaro.org.br/relatorio2016/index.html  

 

https://www.institutoclaro.org.br/relatorio2016/index.html

