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Confira o Water Innovation Lab e outros programas e

eventos selecionados pelo Draft.

Water Innovation Lab Na quarta-feira (5), Dia

Internacional do Meio Ambiente, Recife recebe um

encontro itinerante promovido pela ONG canadense

Waterlution para debater caminhos que permitam
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lidar com o recurso natural mais valioso do planeta: a

água. Na ocasião também serão lançadas as

inscrições da 3ª edição do Water Innovation Lab –

WIL (link acima). Levando em conta as

peculiaridades do Nordeste, sete temas serão

explorados: reaproximação da população com as

águas; acesso à água, saneamento e segurança

hídrica; água e saúde: doenças de veiculação hídrica;

águas costeiras e mudanças climáticas; sistemas de

baixo custo: reuso e saneamento; economia circular e

aplicações com recursos hídricos; e os impactos da

indústria na água: gestão e potencial. Em novembro,

os 50 selecionados, com idades entre 18 e 35 anos,

deverão encontrar colaborativamente soluções

inovadoras para essas questões. Ao final, os melhores

projetos receberão apoio financeiro de até 10 mil

reais para iniciar o piloto ou a prototipagem.

 

Conecta Startup Brasil O Conecta Startup Brasil está

com inscrições abertas até 7 de junho, no link

acima, para empresas e indústrias que desejam se

conectar com startup em estágio inicial. O programa

é resultado de ação conjunta entre o Ministério da

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a

Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial,

Softex e CNPq. As propostas aprovadas serão

financiadas com recursos no valor global de

5,2 milhões de reais. A chamada para as startups

será aberta no segundo semestre.
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Webinar de AI Amanhã, das 17 às 18 horas, a

LEVEE promove um webinar gratuito sobre como

aplicações em inteligência artificial, data analytics e

machine learning podem impactar o setor de

recursos humanos e melhorar níveis operacionais e

financeiros das empresas. A aula será facilitada por

Marcos Coque, Head Data Science da LEVEE, que

falará sobre os pilares da ciência de dados, análise

preditiva para transformar um problema de negócios

em um problema de dados e resolvê-lo, o que é

machine learning e desafios na aplicação da

tecnologia, além de apresentar aplicações de Data

Science. Para assistir, é só se cadastrar no link acima.

 

Campus Party Brasília De 19 a 23 de junho, será

realizada a 3ª edição da Campus Party Brasília. O

evento, que acontece no Estádio Mané Garrincha,

terá uma área gratuita e aberta ao público dedicada a

startups, onde os empreendedores poderão expor

seus negócios, fazer networking, conhecer potenciais

investidores e receber mentoria. Além disso, haverá

uma série de palestras, workshops e atividades

voltadas ao tema central do encontro, a Indústria 4.0.

Os ingressos vão de 120 a 220 reais (com

camping).
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