
 

 

Três soluções inovadoras de estudantes cariocas são finalistas 
da 8ª edição do Campus Mobile 

Os apps, que concorrem a uma viagem ao Vale do Silício, fazem parte das 
categorias Diversidade, Saúde e Games 

 
São Paulo, 05 de março de 2020 – O Rio de Janeiro possui três aplicativos 
representando o estado como finalistas da 8ª edição do Campus Mobile, 
concurso de inovação e empreendedorismo, realizado pela Associação do 
Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC), com patrocínio do 
Instituto Claro e apoio da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 
(USP), que busca estimular estudantes universitários e jovens recém-formados 
a desenvolverem soluções por meio de aplicativos, produtos e serviços do 
segmento mobile que promovam impacto social e benefícios à população. 
 
O Radar do Preconceito, que concorre na categoria Diversidade, foi 
desenvolvido pelo estudante da Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (UNIRIO), Nathan Aguiar Neves. O portal funciona para relatar diferentes 
tipos de preconceito e discriminação. As denúncias são anônimas, mas também 
agrega dados de portais de notícias, gerando um mapa de calor que mostra 
quais pontos do país possuem mais casos de preconceito. Além disso as vítimas 
podem procurar psicólogos e advogados que queiram ceder de forma gratuita 
seus serviços por meio da plataforma. 
 
Concorrendo na categoria Saúde, o aplicativo Afeto oferece suporte e amparo à 
jovens grávidas em situação de vulnerabilidade, com apoio psicológico, 
emocional e financeiro. O objetivo principal é disponibilizar assistência 
profissional e informações sem custo durante toda a gestação até o primeiro ano 
completo da criança. Com isso, busca mudar indicadores de jovens gestantes 
que correm qualquer tipo de risco durante a gravidez. O app foi criado pelos 
estudantes Pillar Benedetti Vasconcellos Luz, da Universidade Federal 
Fluminense; Ana Paula Aguiar Figueiredo, da UVA - Universidade Veiga de 
Almeida e Thais Machado da Silva, do Instituto INFNET. Além disso, as mulheres 
poderão contar com a ajuda de profissionais de várias áreas cadastrados no 
aplicativo. 
 
Aplicativo finalista na categoria Games, Following Seas consiste em um jogo 
mobile local em que você e sua dupla pirata devem enfrentar múltiplas tarefas 
para sobreviver e, principalmente, derrotar os monstros à sua espreita. Para 
vencer o game, é essencial ser ágil na comunicação com seu parceiro, 
descrevendo cores, formas e características, relatando os imprevistos a bordo e 
criando soluções em conjunto para derrotar os monstros. O aplicativo foi criado 
pelos estudantes da PUC-Rio Lucas Bernardo Furtado, Maria Gorette Soares 
Tavares e Guilherme de Moraes Vassallo. 
 
Oportunidade de conhecer o Vale do Silício – Cada aplicativo concorre com 
outros dois projetos em suas respectivas categorias do Campus Mobile. Ao todo 
são 18 projetos finalistas divididos em seis categorias: Saúde, Diversidade, 



 

Smart Cities, Smart Farms, Educação e Games. Os vencedores do concurso 
serão premiados pelo Instituto Claro com uma viagem ao Vale do Silício, na 
Califórnia, Estados Unidos, para uma imersão nas principais empresas de 
tecnologia do mundo. O resultado, com a indicação dos vencedores, será 
divulgado no mês de maio.   

Conheça todos os finalistas no portal 
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/nossas-novidades/conheca-os-
projetos-selecionados-para-a-8a-edicao-do-programa-campus-mobile/  

 

SOBRE O INSTITUTO CLARO 

A área de Responsabilidade Social da Claro investe continuamente em ações 
relacionadas à Educação e à Cidadania, por meio do Instituto Claro, 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, 
entre outros. O Instituto Claro 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.  

Conheça outras realizações no site do Instituto Claro 
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/  

Redes Sociais 
https://www.instagram.com/institutoclaro/  

https://www.facebook.com/institutoclaro/  
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