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1. Em que consiste o Estágio Pós Doutoral ROBERTO LINS 

O Estágio Pós Doutoral Prof ROBERTO LINS é uma promoção da BARCA (Bodega das Artes 
Raimundo de Chiquinha do Aracati) e oportuniza a convivência de alunos do IFCE com 
pesquisadores em COMPUTAÇÃO de universidades brasileiras e do exterior: 

  * DURAÇÂO: Uma SEMANA na cidade de Aracati (CE) 
 * ÁREA de INTERESSE em 2020: Data Science e temas “arrudiados” 
 * LOCAL: Instituto Federal do Ceará – IFCE, Campus Aracati 

 Lab de Redes de Computadores e Sistemas http://www.lar.ifce.edu.br/ 
 Aracati Digital: (https://www.youtube.com/watch?v=qszVROMUpQU) 

 * PROFESSOR COLABORADOR: Mauro Oliveira (www.maurooliveira.com.br) 
* OBJETIVO: “FAZER NADA” durante uma semana 

 

1.1 O Estágio Pós Doutoral Roberto Lins é fortemente DESaconselhável para QUEM ... 

 Objetiva enriquecer seu LATTES. O Estágio Pós-doutoral ROBERTO LINS não 
tem, validade acadêmica (intencionalmente); 

 Precisa urgentemente publicar mais, e mais, e mais ... (feito um doido); 
 Tem prioridade em recuperar sua bolsa CNPq... (até chora qdo pensa nisso); 
 Acha que não tem nada a aprender com o aluno... (sabe tudo, né?); 
 Não acredita que o Brasil “será bem melhor... e será”... (desistiu de vez) 
 Tem restrições severas em (eventualmente) participar do Estágio no mesmo 

período de outro pesquisador que não conhece... (do tipo que não se mistura); 
 Acha que todo pesquisador é chato... (inclusive ele). 

 

1.2 O que a BARCA oferece ao pesquisador contemplado no Estágio Pós-Doc ROBERTO LINS? 

* RECEPÇÃO e TRANSPORTE do Pesquisador (e eventual acompanhante) durante todo 
o “séjour”, desde sua chegada à Fortaleza (aeroporto ou rodoviária) 
 
* HOSPEDAGEM e CAFÉ DA MANHÃ ao Pesquisador (e eventual acompanhante) 
durante todo o “séjour à Fortaleza, y compris Aracati”: 

 ARACATI: hospedagem no Beach LAR, apartamento na praia Canoa Quebrada 
 FORTALEZA: hospedagem no Beira LAR, AP na Av Beira Mar 4260, Mucuripe. 
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1.3 Obrigações do pesquisador selecionado no Pós-Doc ROBERTO LINS: 

* Financeira: 

 TRANSPORTE (aéreo ou terrestre) de sua localidade até Fortaleza. 
 ALIMENTAÇÃO: almoço, jantar e (eventuais) vinhos 

 
* Rotina diária: 

 MANHÃ: Nadar (ou caminhar) todos os dias na praia de Canoa Quebrada com o 
Professores Colaborador...  
IMPORTANT: É PROIBIDO o uso de “rapaduras eletrônicas” (celular, notebook, 
etc.)  antes das 10h (sei que é difícil, mas todo ESTÁGIO exige sacrifício)  
 

 TARDE: Ir ao IFCE Aracati pra conversar, contar sua HISTÓRIA, discutir algumas 
ideias com aos alunos do IFCE e bolsistas do LAR (Lab de Redes e Sistemas). 
 

 NOITE: Horário livre na Broadway, “la rue pietonne” de Canoa Quebrada 
 

* Compromissos acadêmicos: 

 Participar ativamente do projeto “FAZER NADA” durante a semana do Estágio. 
 Discutir a importância da FILOSOFIA nos cursos de Computação 
 Dar ideias para o BARCA DATA SCIENCE, um projeto a ser iniciado em 2020.  

 
* Lazer ... 

 Discutir FILOSOFIA, a começar por Bertrand Russell, o filósofo preferido do Prof 
ROBERTO LINS 

 Ler o livro ESCOLA PRA VALER (pelo menos o prefácio) de autoria do Prof Mauro 
Oliveira (Colaborador), dedicado ao Prof LUIZ FERNANDO, PUC-Rio. 

 
1.4 Pesquisadores que já participaram do Pós-Doc ROBERTO LINS 
 

 2015 - Nazim Agoulmine (Université d’Evry – France) 
 2015 - Cesar Olavo (IFCE) 
 2016 - Joel Rodrigues (Universidade de Beira Interior – Portugal) 
 2016 - Philipe Mahey (Université de Clermont Ferrand - France) 
 2017 – Antonio Barros Serra (IFCE) 
 2017 - Guy Pujolle (Université Paris VI – France) 
 2017 – Ronaldo Ramos (IFCE) 
 2018 - Graça Pimentel (USP - SC) 
 2018 - Cesar Teixeira (UFSC) 
 2018 – Andre Luiz (IFCE) 
 2018 - Paulo Cunha (UFPE) 
 2019 – Raimundo Valter (IFCE) 
 2019 – Tecia Carvalho (NEPEN) 
 2019 - Guido Lemos (UFPB) 

 
OBSERVAÇÃO: Os relatórios de destes Pesquisadores NÃO serão encontrados porque eles 
passaram com LOUVOR no Estágio: Conseguiram a difícil tarefa de NÃO FAZER NADA (artigo, 
projeto, preparação de aula, etc.) durante uma semana em Canoa Quebrada (PAS FACILE!).  
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1.5 Pesquisadores que foram Reprovados (por FALTA) no Pós-Doc ... FURARAM! 

 2015 – Isa Haro Martins  
 2016 – Raimundo Macedo (UFSBA) 
 2017 – Carlinhos Ferraz (UFPE) 
 2018 – Alan Lívio (PUC-Rio) 
 2019 - Celso Alberto Saibel Santos (UFES) 

 

2. CRITÉRIOS PARA SUBMISSÃO DA CANDIDATURA 

Podem concorrer ao Estágio Pós Doutoral ROBERTO LINS Pesquisadores sócio da SBC 
(de preferência com a mensalidade em dia - sugestão do Carlinhos Ferraz), 
APOSENTADOS ou não, de universidades públicas ou privadas... 

2.1 Os bolsistas candidatos devem ser atender as seguintes condições “científicas”: 

 * Já ter feito (ou ter tido vontade) projetos que melhorem a sociedade. 

2.2 Os bolsistas candidatos devem ser atender as seguintes condições “filosóficas”: 

* ACREDITA QUE A EDUCAÇÂO TRANSFORMA: Considera a educação um mecanismo 
eficaz, capaz de melhorar vidas e, por conseguinte, mudar a sociedade; 
* GOSTA DE DAR AULA... e tenta fazê-la cada vez melhor porque é de sua natureza e por 
entender que a “Escola que é reflexo da sociedade não serve pra ela ... nem a ela”; 
* TENTA PRATICAR O QUE DIZ ... porque sabe que o “aluno nos percebe mais pelo que 
fazemos do que pelo que dizemos”. 
* NÃO TEM MEDO DE SONHAR...  com seus projetos que melhorem a sociedade... e nem 
tem medo de dizer isso aos seus alunos! Sabe que “o Perigo é Ter Medo”. 
* DÁ SEMPRE O MÁXIMO DE SI ... pois é o melhor que o homem pode fazer na vida (in 
CERVANTES) 
* ACREDITA que quando nosso aluno for tentado a mentir, a humilhar ou a ser injusto 
ele deve honrar sua Escola que o preparou "dono de seu destino, capitão de sua alma"!    
 

2.3 Sobre as inscrições para a candidatura ao Pós-doc ROBERTO LINS: 

* As inscrições acontecem de 20 a 30 de dezembro de 2019 para os 6 primeiros meses 
de 2010. O resultado será divulgado no dia 01 de janeiro de 2020. Os estágios são 
realizados na SEGUNDA SEMANA de cada mês: 

 ESTÁGIO 01:  12 a 19 de janeiro 2020.   
 ESTÁGIO 02:  09 a 16 de janeiro 2020.   
 ESTÁGIO 03:  08 a 15 de março de 2020.   
 ESTÁGIO 04: 05 a 12 de abril de 2020. 
 ESTÁGIO 05: 10 a 17 de maio de 2020. 
 ESTÁGIO 06: 07 a 14 de junho de 2020. 

 
* Para INSCREVER-SE, o candidato deve ... 

 
Enviar email para mauro@lar.ifce.edu.br entre 20 a 30 de dezembro de 2019  
Escrever no SUBJECT: Pós doc Roberto Lins.  
Conteúdo: Uma FRASE com sua motivação para o ESTÁGIO e sua PONTUAÇÂO (abaixo) 
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2.4 Cálculo da PONTUAÇÂO da candidatura à Estágio PÓS-DOC ROBERTO LINS: 

* Tempo de serviço como professor ou pesquisador: 

 cada ano vale 01 ponto (máx: 30 pts).   
 

 * Professor APOSENTADO (um dia seremos): 

 tem 10 pontos adicionais. 
 

*  Atividades culturais: 

 Cada conto, crônica, poesia ou música publicada (ou que teve coragem de 
mostrar para alguém): vale 1 pts  

 Cada livro publicado (ok, pode ser de informática tb): vale 5 pts 
 Toca violão, piano, pandeiro ou qualquer “bicho” que faça zoada: 5 pts 
 Já leu Bertrand Russell: 2 pts 

 
* Atividades esportivas: 

 Sabe nadar? No mar (10 pts); na piscina (2 pts) 
 Toda manhã faz algum tipo de exercício físico (ok, vale caminhada tb): 5 pts 
 Joga tênis? Vale 0,1 pts 

 
*Comitê Científico de Avaliação 

 Tem não 
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3. Quem é ROBERTO LINS ? 

Tive o privilégio de conhecer e conviver intensamente com o Prof Roberto Lins de Carvalho em novembro 
de 2014, seu último um mês entre os terráqueos. Em 1987, ouvira falar dele na PUC-Rio, como um dos 
mais expressivos “expert” em Lógica Matemática no Brasil. Poucos ousavam “enfrentá-lo na arena”, seja 
pela sua volúpia nas ciências computacionais, seja pela sua aura de guerreiro de si mesmo. Isso, Roberto 
Lins era comandante de si mesmo, daqueles de dizer AVANTE independentemente de ter alguém ao lado.  

Não fui seu aluno, não fui seu orientado. Não era seu amigo. Tornei-me em seu último mês, onde viven-
ciei seus últimos momentos, seus últimos sonhos, seus últimos palavreados. Fui o último "Sancho deste 
Quixote de Primeira Ordem".   

Dentre as vaidades explícitas de Lins, falava ele de Bertrand Russell, seu primo terceiro na arvore acadê-
mica-genealógica da universidade de Toronto: Stephen Arthur Cook, Hao Wang, Willard Van Orman 
Quine, Alfred North Whitehead, este último orientador de Russel (http://genealogy.math.ndsu.no-

dak.edu/id.php?id=92523) 

Ele veio a Fortaleza em 2014 e lembrou de um projeto que eu havia lhe falado há 10 anos: oportunizar 
pesquisadores aposentados a darem mais de si, na contramão da burrice burocrática que expurga aos 
70 nossos ídolos sem lhes perguntar “quem é você”. 

Em Aracati, orla de Canoa Quebrada, Ceará, Roberto Lins disse a que veio: fez palestras de filosofia no 
colóquio de informática (e vice-versa), recriou sonhos, fez o olhar dos jovens brilhar. Teria conquistado 
adeptos para a sua religião (se ela existisse), contou piadas imorais em ambientes familiares (e vice-
versa), fez propostas desconcertantes às mulheres bonitas à vista, ...filosofou, filosofou e, para descan-
sar, filosofava mais ainda. A vila de Aracati descobriu que havia “algo de nobre no reino do Ceará”.  

Nas duas horas de carro entre Fortaleza e Aracati, eu só tinha tempo de dizer: “eu acho que Platão...”  O 
resto era com ele: papagaio, cachorro, menino, amantes... Sabia tudo dos filósofos! O Aracati Digital 
(www.aracatidigital.com.br) outorgou-lhe o título de Pesquisador-chefe e ele riu. Disse que não merecia, 
mas aceitou e justificou: "existem mais bits entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã hipocrisia". 

Foi um mês colossal onde ele falava muito, porque tinha muito a dizer. Uma máquina de falar, de pensar, 
de fazer. Conheci poucos iguais. Ele já tinha escolhida a casa onde ia morar em Aracati. Seria a revolução 
do sertão ter Roberto Lins na terra de Adolfo Caminha e, principalmente, suas “Normalistas” (kkkkk) ... 
que ele exaltava tanto! 

Certa vez, na BARCA, meus bolsistas o cercaram, ávidos por ele, procurando algo nele que eles, os 
bolsistas, não sabiam. Disse-me ele. “Eu me sinto como o Sócrates”. E antes que eu o julgasse em sua 
arrogância, ele me arremedava: era isso que Sócrates fazia... ou não? E gargalhava... !!! 

 VÍDEO 01: http://www.youtube.com/watch?v=ujDhsp0fiGI 
 VIDEO 02: http://www.youtube.com/watch?v=mPmDGl8WrGg 
 VÍDEO 03: http://www.youtube.com/watch?v=eFu8OX6ItKs  
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4.      LINS, por Tarcísio Pequeno 

 

JORNAL   
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5. Promoções da BARCA 

... Porque a nossa vida e nosso trabalho caminham juntos, nós da grande família LF temos estado trabalhando e nos 
divertindo há muitos anos. Nessa convivência boa tomamos vinho, tocamos pandeiro e fizemos muitos jantares, 

sempre finalizados com café, Cointreau e chocolate (nessa ordem e repetidamente) ... 
LF viveu intensa e alegremente, amou, produziu muito, formou pessoas,  

cativou amigos, deixou uma grande família e uma obra...   
  Luiz Fernando, meu amado, você tem razão, ninguém é substituível, mas eu diria que alguns são abençoados e 

quando partem deixam mais saudades...  
A missão continua, porque assim que você gostaria que fosse! 

 
PREFÁCIO de ISA MARTINS no livro ESCOLA PRA VALER de Mauro Oliveira 

 

 
 
Em 2016, a Bodega das Artes Raimundo de Chiquinha do Aracati – BARCA (www.barcacafe.com.br) 
instituiu o Prêmio LF1 de Computação que objetiva agraciar professores e alunos envolvidos em projetos 
que utilizam Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para a MELHORIA DA SOCIEDADE: 
https://amauroboliveira.wordpress.com/galeria/meus-amigos/prof-luiz-fernando-lf/ 
 
A premiação é uma promoção do Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web (WEBMEDIA) e tem 
a responsabilidade financeira e organizacional da BARCA e conta com a chancela das seguintes entidades: 

 Instituto Federal do Ceará (IFCE) 
 WebMedia, evento da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) 
 Laboratório TELEMÍDIA da PUC-Rio 
 Aracati Digital – Virtual Technology Park  

 

 
1 Luiz Fernando Gomes Soares, professor da PUC-Rio q criou a linguagem NCL e seu ambiente de 
apresentação Ginga-NCL que se tornou uma Recomendação ITU-T H.761 para middlewares IPTV. 
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O Prêmio LF de Computação, lançado todo dia 20 de fevereiro (niver do LF), é escolhido por comissão 
científica. O prêmio consiste em medalhas e certificados para os três primeiros colocados, com a chancela 
das entidades acima citadas, e um estágio para o estudante classificado em primeiro lugar, entregues 
anualmente no Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web - WEBMEDIA.  Foram vencedores do 
PRÊMIO LF de Computação os seguintes estudantes: 

 
* 2016: Eliézio Gomes Neto (IFCE) – Estágio na Universidade de Evry (Paris) 
Orientador: Mauro Oliveira (IFCE) 
Tutor na França: Nazim Agoulmine 
  
* 2017: Thiago Rodrigues (UFMG) - Estágio na Universidade Blaise Pascal (Clermont Ferrant) 
Orientador: Adriano Machado (UFMG) 
Tutor na França: Philippe Mahey (Ex-professor da PUC-Rio) 
 
* 2018: Diego Augusto Amorim Santos (INATEL) - Estágio no IFCE Aracati 
Orientador: Joel Rodrigues (INATEL) 
Tutor no IFCE: Mauro Oliveira (Pesquisador do IFCE Aracati - LAR) 
 
* 2019: Alisson Nunes Vieira (UFSC) - Estágio no IFCE Aracati 
Orientador: Cesar Teixeira (UFSC) 
Tutor no IFCE: Mauro Oliveira (Pesquisador do IFCE Aracati - LAR) 

 

O PRÊMIO LF de COMPUTAÇÃO foi oficialmente adotado pelo WEBMEDIA no ... 

 

 
Medalhas e certificados para  
OS TRÊS PRIMEIROS COLOCADOS 

 Professores orientadores  
 Estudantes selecionados  

 
Estudante primeiro colocado, escolhido por 
comissão científica: 

 ESTÁGIO no IFCE Aracati (Canoa 
Quebrada), sem nenhum custo 

 
    
            

 

 

 

 

 

Em 2015, o Conselho Deliberativo da BARCA institui o          
Estágio Pós Doutoral ROBERTO LINS. 
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6. O que é a BARCA? 

A BARCA, Bodega das Artes Raimundo de Chiquinha do Aracati, é uma Livraria e Café 
das Artes na cidade de Aracati (Ce). Trata-se de um espaço privado aberto ao público,  à 
exposição de artes plásticas, cursos de filosofia, projetos sociais, reuniões científicas, 
encontro de jovens, clube de cinema e muito Jazz, música clássica e qualquer outra da 
atividade que dê mais vida ... à nossa vida! 

A BARCA tem como mantenedores os filhos de Mauro de Oliveira e Silva e Dona Angelita 
Barbosa de Oliveira e Silva: 

- Maria Francisca Oliveira Sampaio  
- Raimundo Mauro Barbosa de Oliveira  
- Maria Ângela Barbosa de Oliveira  
- José Mauro Barbosa de Oliveira  
- Antonio Mauro Barbosa de Oliveira  
- Fernando Mauro Barbosa de Oliveira  
- Francisco Mauro Barbosa de Oliveira   

 
 

O Conselho Deliberativo da BARCA se reúne mensalmente e tem como Presidente o 
Almirante Fernando Mauro Barbosa de Oliveira. 

               

                     

A BARCA é uma homenagem que os 
mantenedores fazem a Raimundo 
Pereira e Chiquinha Chaves Barbosa:  

 avós de Maria Francisca, 
Raimundo Mauro, Maria Ângela, 
Zé Mauro, Antônio Mauro, 
Fernando Mauro, Chico Mauro,  

 bisavós de Karol, Carolina, 
Carina e Raquel Teixeira de 
Oliveira;  

 trisavós da Laís e Luísa.     
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