
 

 

 

O IRACEMA DIGITAL REALIZA A 2ª ESCOLA DE VERÃO EM 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL  

 

Iniciativa promovida pelo Iracema Digital nos próximos dias 29 e 30 de            
janeiro, a escola de Verão reunirá academia, empresas,]e governo         
cearenses e entidades congêneres no exterior para troca de         
conhecimento em Inteligência Artificial, mapeamento do ecossistema       
cearense e promover a conexão entre pesquisadores e o mercado que           
demanda soluções na área. 

 

As praias de Iracema, Cumbuco, Canoa Quebrada e Icapuí recebem          
virtualmente, nos próximos dias 29 e 30 de janeiro, a segunda versão da             
Escola de Verão em Inteligência Artificial, uma iniciativa do Iracema          
Digital em correalização com o Governo do Ceará, Fecomércio e Hub           
Cumbuco. 

A primeira versão do evento ocorreu em janeiro de 2020 e atraiu            
pesquisadores e empreendedores ligados à área de Inteligência Artificial         
(IA), por meio de palestras e mostra de experimentos e soluções.  

Na edição deste ano, o propósito principal se mantém voltado para a            
troca de conhecimento e experiências em IA. Contudo, explica Ricardo          
Liebmann, presidente do Iracema Digital, a intenção de aproximar a          
academia e o mercado está mais forte no evento deste ano. Mais            
empresas que demandam tecnologia em IA foram convidadas para o          
circuito de palestras. Pesquisadores e empresas buscam clientes e         
investidores para soluções que já estão disponíveis. 



Por sua vez, o Coordenador da edição da Escola de Verão deste ano,             
Saurater (Sam) Faraday, ressalta que a iniciativa de realizar a          
programação em quatro importantes praias do Ceará (virtualmente)        
procura manter o evento descontraído e valorizar nossos atributos         
naturais no contexto da economia criativa. 

O evento reforça a conexão entre pesquisadores e o mercado,          
especialmente os principais clusters econômicos do Ceará das áreas da          
saúde, energias renováveis, segurança hídrica, TI, Têxtil, Calçados,        
agronegócio, logística, turismo, economia do mar e economia criativa. 

Iracema Digital 

O Iracema Digital é uma das mais importantes redes de articulação no            
Ceará entre governos, universidades, instituições de P&D, entidades de         
classes, empresas e startups na área de Tecnologia da Informação e           
Comunicação (TICs).  

Segundo Silvio Ramos Evangelista, um dos organizadores da Escola de          
Verão e Head de Inovação do Instituto Iracema Digital, o evento é uma             
ação importante em direção ao propósito do instituto, “o desenvolvimento          
sustentável do Ceará, por meio de TIC e inovação para todos”. 

Internacionalização 

Numa iniciativa que conta com o apoio da Câmara Brasil Portugal no            
Ceará e a articulação da SEDET, através do seu Secretário Executivo de            
Comércio, Serviços e Inovação, Julio Cavalcante, foram convidados para         
a Escola de Verão deste ano alguns atores importantes no ecossistema           
internacional de IA e TIC.  

Segundo Júlio Cavalcante, responsável pela programação voltada para        
internacionalização na manhã do primeiro dia do evento,a agenda deste          
ano traz para o Ceará painelistas que tiveram participação na construção           
de ecossistemas de inovação na França, Dinamarca, Portugal, Holanda         
e Colômbia.  

Serão tratadas questões ligadas ao impacto no desenvolvimento        
econômico e social, integração e formas de financiamento, bem como          
escolhas importantes realizadas na consolidação do ecossistema. Como        
produto importante do Painel, espera-se a compilação das experiências         
para o fortalecimento do nosso Ecossistema de Inovação, conclui Júlio          
Cavalcante. 

No caso de Portugal, a ideia é mostrar a experiência desse país no             
desenvolvimento do ecossistema e ligação entre academia e empresas.  



O presidente da Câmara Brasil Portugal, Wandocyr Romero, destaca que          
o país ibérico é um importante mercado para ser observado, contando           
com uma rede de 150 incubadoras e aceleradoras e mais de 3 mil             
startups e que sua experiência pode ser útil para ajudar a desenvolver o             
ecossistema do Ceará e servir de porta de entrada para o mercado            
europeu e de outros países de língua portuguesa (mais de 500 milhões            
de habitantes). 

Conexão entre Soluções e Mercado 

A mostra de soluções em IA tem a participação da InvestUp - Funding,             
empresa especializada em Funding, M&A (Fusões e Aquisições) e         
distribuição para investimentos alternativos, modelo de investimento que        
movimentou US$ 304 bilhões em 2018.  

A InvestUp atua com capacitação e aproximação de investidores de          
projetos ou empresas de inovação, sendo responsável por conectar as          
soluções apresentadas durante a II Escola de Verão em IA e           
investidores. Segundo o diretor da InvestUP, Kleisom Sabino, o caminho          
pode ser longo para investidores e startups, sendo importante alinhar          
expectativas para o evento. Os empreendedores estão entendendo        
melhor como apresentar suas ideias e os investidores compreendendo         
melhor os riscos dos novos negócios. Stênio Diniz, sócio da InvestUp, diz            
que o mercado nacional tem evoluído bem na construção de uma cultura            
de investimento em negócios.  

A InvestUp coordenará o Pitch Day, promovendo investimentos        
alternativos em startups e inovação ao convidar fundos de investimentos          
e investidores para, em conjunto, apoiar o empreendedorismo,        
compondo a banca de jurados durante as apresentações”.  

Mapeamento do ecossistema de IA 

A expectativa dos organizadores da II Escola de Verão em IA com a             
parceria da Fecomércio e o Sistema Assespro - Seitac, entidades de           
classe do Setor de TIC, é dar maior amplitude ao evento e também             
chamar a atenção de outros atores que atuam no mercado de IA e TIC,              
além de possibilitar o mapeamento desse ecossistema no Ceará,         
facilitando a realização de negócios.  

Durante o evento será divulgado um mapeamento inédito do ecossistema          
cearense de inovação e tecnologia a partir da Revive Negócios, uma           
plataforma que resultou da parceria entre o Iracema Digital, a Secretaria           
do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) e a Secretaria da          
Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), além do apoio de          
diversas instituições no Ceará. A Sedet desenhou o modelo de negócio e            
a Secitece irá apoiar com mentoria, consultoria e laboratórios. 



 

Entenda a dinâmica da II Escola de Verão em IA 

A Escola de Verão vai acontecer on-line, sendo transmitida pelo Youtube           
usando a metáfora de quatro salas localizadas virtualmente no litoral do           
Ceará. Cada sala representa, assim, um objetivo específico a ser          
atingido pelo evento 

● Auditório Cumbuco: ECOSSISTEMAS INTERNACIONAIS 
○ Dia 29/01 (9h): Mediação de Júlio Cavalcante (SEDET) e         

Rômulo A. Soares (HUB Cumbuco) 
■ Palestra de Abertura - Experiências Internacionais      

na Aplicação de I.A.: Nei Silvério (Gartner Group); 
■ Painel - Projeto Bora pra China: Expedito Parente        

(SEDET) traz convidados chineses para debater a       
missão organizada pelo Iracema Digital 

■ Painel - Ecossistemas de I.A. e Inovação:       
experiências internacionais. Júlio Cavalcante e     
Rômulo Soares recebem convidados da Colômbia,      
Dinamarca, Holanda e Portugal; 

■ Painel - Sistema de Diagnóstico Inteligente de       
COVID-19. Ingrid Correia (UniChristus), Antônio     
Nunes (Angola Cables) e Antônio Chilela (Angola       
Cables)  

 

○ Dia 29/01 (18h): Mediação de Nagyla Drumond (SECITECE)        
e Mauro Oliveira (IFCE) 

■ Solenidade da 2ª Escola de Verão: Ricardo       
Liebmann (Iracema Digital) recebe o Secretário Inácio       
Arruda (SECITECE) e Ozair Gomes (Presidente da       
ASSESPRO / SEITAC e do Conselho de INOVAÇÃO        
E Pesquisa da Fecomércio). 

■ Cerimônia - Comenda Iracema de Ouro. Ricardo       
Liebmann e Mauro Oliveira (IFCE) fazem a entrega do         
Iracema de Ouro a Joel Rodrigues (IEEE Fellow), Júlio         
Cavalcante (SEDET) e Rômulo Alexandre Soares      
(Hub Cumbuco) 

■ Palestra Magna - Perspectivas e Impactos da IA no         
Brasil em 2021. Augusto Cesar Gadelha Vieira       
(Ex-Secretário de Políticas de Informática do MCTIC) 

 

 



○ Dia 30/01 (18h): Mediação de Mauro Oliveira (IFCE) e Sílvio          
Ramos (Criatlo) 

■ Painel - Visão do Ecossistema Cearense de       
Inovação. Júlio Cavalcante (SEDET) e Gabriela      
Purcaru (SECITECE) 

■ Painel - Saúde Digital e Inteligência Artificial,       
Legados da Pandemia COVID-19. Odorico Monteiro      
(FIOCRUZ) e Ivana Barreto (FIOCRUZ) 

■ Mesa Redonda - TIC em Perspectiva. Raniere       
Medeiros (CSTIC), Luiz Antônio (Fecomércio), Regis      
Dias (SEBRAE), Sampaio Filho (FIEC), Delano      
Gadelha (ASSESPRO/SEITAC), Tatiane Betat (Sec     
C&T de Juazeiro) 

■  
● Sala Canoa: PROJETOS E PESQUISAS 

○ Dia 29/01 (14h). Mediação de Marcos Hirano (B2INN) e         
Thiago Fernandes (B2INN) 

■ Painel - Programa IA² MCTI. Paulo Alvim (MCTI) e 
Aristides Pavani 

■ Mesa Redonda - Academia & Empresas. Mário 
Macedo (SobralNet), Roberto Nogueira (Brisanet) e 
Wally Menezes (IFCE) 

■ Painel - Transformação Digital do Governo do 
Ceará. Jessika Moreira (Iris Lab) e José Macedo 
(Cientista Chefe, Segurança) 

■ Mesa Redonda - O Futuro da I.A. Tarcísio Pequeno 
(FUNCAP) e Vasco Furtado (UNIFOR)  
 

● Sala Iracema: EMPRESAS E STARTUPS 
○ Dia 30/01 (9h). Mediação de Técia Carvalho (NEPEM) &         

Kleisom Sabino ( 
■ Palestra - Fortaleza Cidade Inteligente. Cláudio 

Ricardo Gomes de Lima 
■ Mesa Redonda - Investimentos Públicos. Análio 

Rodrigues (SDL Gestão), Cristiane Borges (EMBRAPII 
IFCE) e Paulo Resende (FINEP). 

■ Mesa Redonda - Investimentos Privados. Sam 
Faraday (Iracema Digital / IRB), Delano Macedo 
(NINNA Hub), Igor Juaçaba (Elephant Coworking / 
Hub Cumbuco), Kleisom Sabino (Investup Funding), 
Mariana Zonari (APSV Connect) e Thomaz Neto 
(Egrégora Holding) 



■ Pitches - Empresas e StartUps de I.A. Coordenação 
de Stênio Lima (Investup Funding) 
 

● Sala Icapuí: NEGÓCIOS E TECNOLOGIA 
○ Dia 30/01 (14h). Mediação de Débora Castro e Dermeval         

Carneiro 
■ Bate-papo: I.A. nas Empresas. Charles Boris      

(Lanlink) e Francisco Moreto (Instituto Atlântico) 
■ Painel - Centro de Referência em I.A. da UFC. Jorge 

Soares (FUNCAP) e Rodrigo Porto (UFC) 
■ Mesa Redonda - Empreendedorismo & Negócios. 

Vládia Pinheiro (UNIFOR), Cássio Germano (Portfólio) 
e Regis Dias (SEBRAE) 

■ Painel - Games, Automação e I.A. Daniel 
Gularte(Bojogá) e Oton Braga (CrevetTic) 

 

Premiação 

A mostra de experimentos em IA que irá ocorrer na manhã do dia 30/01              
trará pesquisadores de várias universidades e Institutos de P&D do          
Ceará e que terão a oportunidade de mostrar as suas ideias e            
apresentá-las para investidores convidados.  

Participam da banca de jurados, Delano Macedo (NINNA Hub), Igor          
Juaçaba (Elephant Coworking / Hub Cumbuco), Kleisom Sabino        
(Investup Funding), Mariana Zonari (APSV Connect) e Thomaz Neto         
(Egrégora Holding) 

As melhores ideias receberão 10 mil dólares em serviços do AWS e a             
mentoria do programa APSV Connect, dentre outros prêmios. 

 

Como participar 

As inscrições na 2ª Escola de Verão em I.A. podem ser realizadas            
através da página do Iracema Digital (http://iracemadigital.org). Os        
ingressos têm valor recomendado de R$50,00 para empreendedores,        
R$10,00 para estudantes e gratuitos.  

Na 2ª Escola de Verão em IA foi adotada uma política de preço justo              
para seus ingressos. Conforme explica Mauro Oliveira, há valores         
recomendados para cada categoria, mas é o participante que escolhe          
quanto vai pagar para apoiar e participar do primeiro grande evento do            
Ceará de 2021. 

 

http://iracemadigital.org/


 

Quem já confirmou presença! 

Alguns nomes convidados já confirmados para a 2ª Escola de Verão:  

Análio Rodrigues (SDL Gestão), Aristides Pavani (MCTI), Augusto Cesar         
Gadelha Vieira (LNCC), Cairamir Arruda (SEDET), Cassio Germano        
(Portfólio), Charles Boris (Lanlink), Claudio Ricardo, Cristiane Borges        
(EMBRAPII IFCE), Daniel Gularte (Bojogá), Delano Gadelha       
(ASSESPRO/SEITAC), Delano Macedo (NINNA hub), Dermeval Carneiro       
(Planetário de Fortaleza), Expedito Parente (SEDET), Francisco Moreto        
(Instituto Atlântico), Gabriela Purcaru (SECITECE), Igor Juaçaba (Hub        
Cumbuco), Inácio Arruda (SECITECE), Ingrid Correia (Unichristus),       
Jessika Moreira (Lab Iris), Joel Rodrigues (Pesquisador), Jorge Soares         
(FUNCAP), José Macedo (Casa Civil Governo Ceará), Júlio Cavalcante         
(SEDET), Kleisom Sabino (Investup Funding), Mário Macedo (SobralNet),        
Odorico Monteiro (Fiocruz), Oton Braga (Crevettic), Ozair Gomes        
(Fecomércio), Paulo Alvim (MCTI), Paulo Resende (FINEP), Raniere        
Medeiros (CSTIC), Régis Dias (SEBRAE), Roberto Nogueira (Brisanet),        
Ricardo Liebmann (Iracema Digital), Rodrigo Porto (UFC), Rômulo        
Soares (APSV Advogados / Hub Cumbuco), Sam Faraday (Iracema         
Digital / IRB), Silvio Ramos (Iracema Digital/ CRIATLO), Stenio Lima          
(Investup Empreendedorismo), Tatiane Betat (Sec C&T Juazeiro), Técia        
Carvalho (UFC), Thomaz Neto (Egrégora Holding), Tarcísio Pequeno        
(FUNCAP), Vasco Furtado (TecUNIFOR) e Wally Menezes (IFCE). 

 

 



 

 


