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INES 2.0 é cooperação 
efetiva em torno de…



domínios, eixos e linhas



Em que células você 
pretende atuar?



ESCIn é cooperação 
efetiva em torno de…



Big data 
and analytics

Middleware 
and services

Apps, sensors, 
robots

Development 
theories,
tools and  

techniques

applied to

Cidades Inteligentes: 
plataforma…



Big data 
and analytics

Middleware 
and services

Apps, sensors, 
robots

Development 
theories,
tools and  

techniques

applied to

UbitransCaronas

e aplicações



Em que componentes e 
aplicações você 

pretende trabalhar?



Quais as suas 
interfaces?



 Princípios e objetivos 
gerais

alinhamento 
com padrões 

da comunidade 
internacional

contribuições 
para comunidade 

de pesquisa

consequências
locais

resultados 
de impacto

problemas 
concretos

linhas 
pioneiras

soluções e 
avaliações 
rigorosas

métodos 
empíricos, 
analíticos, e 

computacionais 

artigos,
ferramentas, 
estudos de 

caso



Ecossistema de software 
para cidades inteligentes



Mais expectativas
• Plataforma, aplicações e técnicas e ferramentas em 

produção 

• Cooperação em termos de demos anuais com foco 
em aplicação vertical 

• Artigos em eventos e periódicos de destaque e 
visibilidade 

• Formação de pessoas na área 

• Transferência da tecnologia



Alinhamento de iniciativas

ESCIn

Teses e
dissertações

Trabalhos de IC e 
conclusão 

Estudos 
empíricos

Projetos e
pedidos de

financiamento



Alinhamento na aplicação 
dos  recursos

• 2 bolsas BCT para o núcleo do projeto 

• Workshops, reuniões e escolas do projeto 

• Apresentação, em eventos de destaque e 
visibilidade, de artigos completos sobre  
resultados do projeto 

• Demais atividades de cooperação e geração de 
resultados do projeto



Orçamento original



Orçamento aprovado



A definir
• Processo para uso e prestação de contas dos 

recursos 

• Uso do AMIGOS 

• Site do projeto (externo e voltado para 
cooperação) 

• Processo e ferramentas de desenvolvimento 

• Interfaces!



Em que células você 
pretende atuar?

Em que componentes e 
aplicações você pretende 

trabalhar?

Quais as suas interfaces?
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