RESUMO DO PAINEL
"Ecossistemas de Inovação e as Novas Tecnologias"

RESUMO: O Painel buscará esclarecer ao público sobre a importância dos ecossistemas de
inovação, como estes funcionam e sua relação no desenvolvimento das tecnologias. Assim,
promovemos, através de convidados experientes e qualificados, uma rica discussão sobre o
tema, levando aos nossos ouvintes conhecimento para o entendimento da relevância da
temática para a inovação, especialmente na área da tecnologia da informação. O debate
acerca de temas específicos discorrerá sobre: o papel dos ecossistemas de inovação,
diferenciando hubs, aceleradora, incubadora, coworking, entre outros tipos de infraestrutura
voltados para geração de negócio; a importância dos incentivos governamentais, do acesso
a serviços públicos de qualidade, do custo de vida viável e da presença de entidades
apoiadoras para o fomento de projetos tecnológicos e de empreendedorismo; e a
necessidade de uma mão de obra qualificada; para que assim possa existir um ambiente de
inovação e empreendedorismo.
Membros do Painel: Henrique Rego Monteiro da Hora (IFF), Nathalia Doné Oliveira
Andrade (BrazilLAB)
Mediador: Mark Douglas de Azevedo Jacyntho (IFF)

Mini CV dos Integrantes do Painel
●

Henrique Rego Monteiro da Hora
Formado em Técnico em Construção e Tecnologia dos Materiais, Superior em Tecnologia
em Informática e Pós-graduação em Produção e Sistemas. Foi o primeiro egresso dos
cursos superiores do então CEFET-Campos a entrar em um mestrado na UENF e concluiu
seu doutorado na UFF. Atualmente é presidente da Incubadora de Empresas de Base
Tecnológica, TECCAMPOS, pré-aceleração de startups, e membro ativo do ecossistema de
empreendedorismo e inovação de Campos dos Goytacazes.

●

Nathalia Doné Oliveira Andrade
Coordenadora de Inovação e Parceiras do BrazilLAB, atuando na conexão entre
empreendedores e governos e apoiando startups a crescer e governos a serem mais
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inovadores. Além do trabalho com inovação, já esteve em organizações relevantes como
Procter & Gamble, Consulado da Dinamarca e Fundação BRAVA nas áreas de Vendas,
Projetos, Planejamento Estratégico e Inovação. Nathalia é uma entusiasta de projetos
inovadores, e ama conectar ideias de forma a potencializar talentos e projetos.
●

Mark Douglas de Azevedo Jacyntho
Professor da Coordenação de Informática, do Instituto Federal Fluminense campus Campos
Centro, atuando em cursos de graduação e pós-graduação stricto sensu. Possui doutorado
em Informática (2012), mestrado em Informática (2002) e graduação em Engenharia de
Computação (1998), os três títulos obtidos no Departamento de Informática da Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Atua nas áreas Engenharia de Software,
Ciência de Dados e Hipertexto e Multimídia, com trabalhos nas seguintes linhas de
pesquisa: Web Semântica (Grafos de Conhecimento), Engenharia de Conhecimento
(Ontologias), Engenharia de Aplicações Web, Engenharia de Aplicações Blockchain, Web
das Coisas (WoT) e Web Semântica das Coisas (SWoT), Engenharia Orientada por Modelos
(MDE), Transações em Banco de Dados RDF e Desenvolvimento de Software Orientado a
Objetos (OOSD).
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