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APRESENTAÇÃO 
Em 2011, pela primeira vez, Florianópolis realizou a sua Semana Municipal de Ciência e Tecnologia. 
A semana foi instituída pela Lei 8.503/2011, que determinou que o evento sempre ocorra junto 
com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), promovida pelo Ministério de Ciência e 
Tecnologia. 

A I Semana Municipal de Ciência e Tecnologia de Florianópolis foi realizada entre os dias 17 e 23 de 
outubro e contou com uma programação multi-institucional, elaborada de forma colaborativa, 
integrando eventos de diversas instituições da cidade de Florianópolis. A programação integrada 
foi organizada pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico 
Sustentável (SMCTDES). 

Criada em 2009, a Secretaria atua como um importante vetor e fomentador para o crescimento do 
setor tecnológico na Capital, considerado hoje a principal economia do município, à frente de 
setores tradicionais como construção civil e mesmo o turismo. Uma das estratégias do plano de 
trabalho da Secretaria é posicionar Florianópolis como Capital de Inovação. Entre os eixos 

estratégicos da SMCTDES, está o de Redes - eixo que busca congregar e articular os atores públicos 
e privados para promover a inovação e o desenvolvimento sustentável.  

A I Semana Municipal de Ciência e Tecnologia de Florianópolis foi concebida em torno desse 
conceito de redes em que se optou por integrar diferentes entidades formando uma programação 
conjunta na mesma data da SNCT.  

Para a realização da I Semana Municipal de Ciência e Tecnologia, a Prefeitura de Florianópolis, por 
meio da SMCTDES, atuou como agente de integração das demais entidades do município, 
consolidando uma agenda única de eventos realizados por diferentes instituições da cidade. Além 
disso, a administração municipal incentivou os próprios órgãos da Prefeitura e entidades externas a 
promoverem eventos durante a Semana de Ciência e Tecnologia.  

Dessa forma, a administração municipal ampliou a disseminação do tema e fortaleceu o objetivo da 
Semana que, além de promover a divulgação da inovação, teve como proposta a integração dos 
diversos atores que atuam com ciência, tecnologia e inovação no município. 

OBJETIVOS 
Os objetivos da 1ª Semana Municipal de Ciência e Tecnologia de Florianópolis foram: 

• Incluir o tema Ciência, Tecnologia e Inovação (C&T&I) na agenda do município; 

• Mobilizar a população, em especial crianças e jovens, em torno de temas e 
atividades de C&T&I, valorizando a criatividade e a atitude científica; 

• Mostrar a importância da C&T&I para a vida de cada um e para o desenvolvimento 
do município; 

• Permitir que a população conheça e discuta os resultados, a  relevância e o impacto 

das pesquisas científicas e tecnológicas e suas aplicações; 

• Ressaltar o perfil de Florianópolis como cidade da tecnologia, status pelo qual a 
cidade recebe há três anos o prêmio Top of Mind como cidade da tecnologia da 
informação de Santa Catarina;  

• Fortalecer a imagem e o posicionamento de Florianópolis como Capital de 
Inovação, conforme estratégia do plano de trabalho da Secretaria Municipal de 
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Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico Sustentável (SMCTDES), em 
que o objetivo é criar uma identidade que demonstre o potencial e os resultados 
obtidos pelas empresas e instituições do município; 

• Atender os eixos estratégicos da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico Sustentável – Talento, Tecnologia e Redes -, em 
especial o eixo Redes que busca congregar e articular os atores públicos e privados 
para promover a inovação e o desenvolvimento sustentável; 

• Criar um modelo de evento para a Semana Municipal de C&T que possa ser 
reaplicado com sucesso nos próximos anos. 

A SEMANA NACIONAL 
A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) é promovida, desde 2004, pelo Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovoação e tem como ponto principal a propagação do conhecimento 
científico para o público em geral. Uma enquete realizada em 2010 pelo Ministério da Ciência e 

Tecnologia e pela Fiocruz mostrou que mais de 80% dos 
entrevistados desconhecem qualquer instituição de 
pesquisa científica no país e 87,6% não conhecem nenhum 
cientista brasileiro importante. 

Em 2011, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 
ocorreu entre 17 e 23 de outubro e teve como tema 
principal: “Mudanças climáticas, desastres naturais e 
prevenção de risco”. Além de promover inúmeras atividades 
de divulgação científica em todo o país, foram estimulados 
na SNCT 2011 a difusão dos conhecimentos e o debate sobre 
as estratégias e maneiras de se enfrentar o grande desafio 
planetário das mudanças climáticas e de prevenir riscos 
decorrentes de desastres naturais e de situações criadas 
pela ação humana.  

A finalidade principal da SNCT é mobilizar a população, em 

especial crianças e jovens, em torno de temas e atividades de ciência e tecnologia (C,T&I), 
valorizando a criatividade, a atitude científica e a inovação. Pretende mostrar também a 
importância da C,T&I para a vida de cada um e para o desenvolvimento do país. Ela possibilita, 
ainda, que a população brasileira conheça e discuta os resultados, a relevância e o impacto das 
pesquisas científicas e tecnológicas e suas aplicações.  
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PROGRAMAÇÃO 
A programação da I Semana Municipal de Ciência e Tecnologia foi elaborada de forma colaborativa, 
integrando eventos de diversas instituições da cidade de Florianópolis. A programação integrada 
foi organizada pela SMCTDES, responsável pela coleta dos eventos e publicação da agenda no site 
da Prefeitura de Florianópolis. Além da programação conjunta, a SMCTDES promove eventos 
âncoras, voltados para públicos diferentes e com objetivos específicos. 

Conheça os principais eventos da programação da I Semana Municipal de Ciência e Tecnologia: 

 

AGENDA MULTI-INSTITUCIONAL 
A SMCTDES entrou em contato com diversas entidades agentes da Capital da Inovação 
apresentando a I Semana Municipal de Ciência e Tecnologia e 

convidando-as a participarem da programação por meio da 
realização de eventos entre os dias 17 e 23 de outubro. A proposta foi 
incentivar as entidades do município ligadas à ciência e tecnologia a 
promoverem eventos, marcando a Semana. 

Após receber a agenda de cada instituição, a SMCTDES fez a 
integração dessas iniciativas, por meio de uma agenda conjunta da 
Semana, contemplando todas as atividades promovidas no município. 
Com o apoio da Prefeitura, as programações institucionais ganharam 
mais força e visibilidade e o conhecimento científico produzido no 
município pode ser difundido para milhares de pessoas.  

Da mesma forma, o envolvimento de diversas instituições na programação unificou a promoção da 
inovação no município, durante a realização da Semana. 

 

Instituições participantes: 

• Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (ACATE) 
• Câmara Municipal de Vereadores - Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação e 

Informática 
• Comitê para a Democratização da Informática de Santa Catarina (CDI-SC) 
• Centro de Informática e Automação de SC (CIASC) 
• Escola Superior de Administração e Gestão (ESAG/UDESC) 
• Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC) 
• Fundação de Ensino de Engenharia de Santa Catarina (FEESC) 
• Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI) 
• Instituto Euvaldo Lodi de Santa Catarina (IEL/SC) 
• Instituto Federal de Santa Catarina (IF-SC) 
• Instituto de Geração de Oportunidades de Florianópolis (IGEOF) 
• Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF) 
• Instituto Sapientia 
• MICROSOFT 
• Sapiens Parque S.A. 
• Secretaria Estadual de Educação 
• Secretaria Municipal da Receita 

34  

eventos 
realizados 

 

23 
entidades 

participantes 
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• Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico Sustentável 
• Secretaria Municipal de Educação 
• Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental 
• Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI Florianópolis) 
• Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 
• Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

 
 

Programação completa: 

 
Data Evento Instituição 

Organizadora 
Horário Local 

17 a 
21/10/2011 

Atividades no IF-SC 
Campus 

Florianópolis: 
 

- Exposição de 
banners 

- Apresentações orais 
- Olimpíada 
- Palestras 

- Minicursos 
- Mesa Redonda  

IF-SC Campus 
Florianópolis 

09h00 às 
19h00 

IF-SC Campus 
Florianópolis 

 
Av. Mauro 

Ramos, n. 950 

17/10/2011 Workshop do Comitê 
Estadual do Projeto 
SRI (Fortalecimento 
do Sistema Regional 

de Inovação) 
 

Tema: Situação e 
Perspectivas do 

Sistema de Inovação 
em Santa Catarina 

IEL-SC 14h00 FIESC 

17/10/2011 Apresentação do 
Projeto Viva a Ciência 

Câmara 
Municipal de 
Vereadores 

 
Comissão de 

Ciência e 
Tecnologia, 
Inovação e 
Informática 

 
UFSC 

16h30 Plenarinho da 
Câmara de 
Vereadores 

17 a 
21/10/2011 

Tendas para a 
divulgação de cursos 

- todos gratuitos 

IF-SC A definir Largo da 
Alfândega e 

Largo da 
Catedral 

17 a 
23/10/2011 

SENAI-SC estará de 
portas abertas para 

apresentar sua 
atuação em pesquisa 
aplicada (automação) 

Unidade SENAI 
Florianópolis 

Interessados 
em agendar 
visita devem 

entrar em 
contato com 

Roberto 

Unidade SENAI 
Florianópolis 
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Fullgraf 
 

(48) 3239 5826 
18/10/2011 II Mostra de Soluções 

Tecnológicas da 
Capital da Inovação 

Secretaria 
Municipal de 

Ciência e 
Tecnologia 

 
ACATE 

09h00 às 
17h00 

FEPESE (UFSC) 

18/10/2011 Palestra: Uso da TI na 
gestão: modelagem 

de processos, 
estatística e tomada 

de decisão 

UDESC 14h00 ESAG/UDESC 

18/10/2011 Audiência Pública: O 
Software Livre e o 

seu papel na 
construção de 

Florianópolis como a 
Capital da Inovação 

Câmara 
Municipal de 
Vereadores 

 
Comissão de 

Ciência e 
Tecnologia, 
Inovação e 
Informática 

14h30 Plenarinho da 
Câmara 

18/10/2011 Portas Abertas no 
Sapiens Parque - 

Apresentação 
institucional e visita 

ao parque 

Sapiens Parque 
S.A. 

14h30 às 
17h00 

Sapiens Parque - 
Avenida Luiz 

Boiteux Piazza, 
1302, Bairro 
Cachoeira do 

Bom Jesus 
18/10/2011 Portas Abertas no 

Instituto Sapientia - 
Apresentação 

institucional e visita 
guiada às instalações 

Instituto 
Sapientia 

14h30 às 
17h00 

Instituto 
Sapientia - 

Avenida Luiz 
Boiteux Piazza, 

1302, Bairro 
Cachoeira do 

Bom Jesus 
18/10/2011 Portas Abertas na 

CERTI - Apresentação 
institucional e visita 

guiada aos 
laboratórios  

Fundação 
Centros de 

Referência em 
Tecnologias 
Inovadoras - 

CERTI 

16h30 às 
18h00 

Sede da CERTI - 
Campus 

Universitário, 
Setor C - UFSC, 
Bairro Trindade 

19 a 
21/10/2011 

XXI Seminário de 
Iniciação Científica da 

UFSC 

UFSC 08h30 às 
18h00 

Centro de 
Cultura e 

Eventos da UFSC 
19/10/2011 Encaminhamento do 

Projeto da Lei 
Municipal de 

Inovação para a 
Câmara de 
Vereadores  

Secretaria 
Municipal de 

Ciência e 
Tecnologia 

09h00 Gabinete do 
Prefeito 

19 a 
22/10/2011 

10ª SEPEX - Semana 
de Ensino, Pesquisa e 

Extensão  

UFSC De 19 a 21 
(quarta a 

sexta-feira) das 
9h00 às 19h00 

UFSC 
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e 22 (sábado) 
das 9h00 às 

13h00 
19 a 

21/10/2011 
VI Feira Estadual de 

Ciências e Tecnologia 

Secretaria 
Estadual de 
Educação 

9h00 às 19h00 SEPEX (UFSC) 

19 a 
21/10/2011 

Mostra de Filmes Ver 
Ciência 

UFSC 9h00 às 11h00 
e 14h00 às 

17h00 

Auditório do 
Centro Sócio 

Econômico - CSE 
(UFSC) 

19 a 
21/10/2011 

Apresentação das 
pesquisas financiadas 

pela FAPESC em 
estande na 10ª SEPEX 

FAPESC De 19 a 21 
(quarta a 

sexta-feira) das 
9h00 às 19h00 
e 22 (sábado) 
das 9h00 às 

13h00 

UFSC 

19 a 
22/10/2011 

Estande de 
Informações sobre o 
programa Sinapse da 
Inovação – Operação 

SC III, na SEPEX 

FAPESC e CERTI 19 a 21/10,  
9h00 às 19h00. 
Sábado, 22/10, 
9h00 às 13h00 

Campus 
Universitário, 
UFSC, Bairro 

Trindade 

19/10/2011 A Arte como 
Proposta de Inovação 

no Espaço Urbano 
 

Palestras: 
 

- A Arte Pública na 
cidade de 

Florianópolis 
 

 - Restauração da 
Antiga casa de 

Câmara e Cadeia para 
a Implantação do 

Museu de história da 
cidade 

Instituto de 
Planejamento 

Urbano de 
Florianópolis - 

IPUF 

14h15 Auditório do 
IPUF 

19/10/2011 Palestra - A 
Motivação: 

aumentando a 
produtividade da sua 

empresa 

ACATE 14h30 ACATE 

19/10/2011 Inauguração do 
telecentro Costa da 

Lagoa 

IGEOF 
 

CDI-SC 

16h00 Estrada Geral, 
caminho Costa 
da Lagoa, s/n 

(Escola 
Desdobrada e 
NEI Costa da 

Lagoa) 
19/10/2011 Lançamento do 

Empreendimento 
Floripa Tec Park 

ACATE 17h00 ACATE 

20/10/2011 Apresentação sobre 
o Sinapse da 

FAPESC e CERTI 09h00 às 
10h30 

Sala de Eventos 
da CERTI, 
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Inovação – Operação 
SC III, na SEPEX – 

Semana de Ensino, 
Pesquisa e Extensão 

da UFSC 

Campus 
Universitário, 

Bairro Trindade 

20/10/2011 Inauguração do 
espaço Mais Cultura 

Secretaria 
Municipal de 
Habitação e 
Saneamento 

Ambiental 

10h00 Fundação Vidal 
Ramos 

20/10/2011 Palestra "Guerra 
Cibernética"  

CIASC 14h00 Auditório do 
CIASC, Rod SC 

404, Km 4 - 
Itacorubi 

20/10/2011 Palestra "Fundação 
de apoio: inovação 

no DNA" 

FEESC 15h00 Auditório da 
FEESC 

20/10/2011 Assinatura de 
contrato entre a 

Prefeitura de 
Florianópolis e o 

CIASC para a 
construção da Rede 

de Fibra Óptica 
Municipal 

 
Entrega da 

consolidação dos 
dados do SIACI - 

Sistema Instantâneo 
de Apoio ao Controle 

Interno 

Prefeitura de 
Florianópolis 

 
CIASC 

16h00 Gabinete do 
Prefeito 

20/10/2011 Portas Abertas no 
CELTA - Apresentação 
institucional e visita 
guiada à incubadora 
e às empresas pré-

definidas 

Fundação 
Centros de 

Referência em 
Tecnologias 
Inovadoras - 

CERTI 

16h00 às 
17h30 

CELTA - ParqTec 
Alfa, Rodovia SC 

401, km 1, 
Bairro João 

Paulo 

20/10/2011 Inauguração do 
telecentro União 

Norte 

IGEOF 
 

CDI-SC 

17h00 Rua 
Moçambique, 

200 - Rio 
Vermelho 

20/10/2011 Evento de premiação 
do concurso Jovem 

Inovador 

Secretaria 
Municipal de 

Ciência e 
Tecnologia 

 
Secretaria 

Municipal de 
Educação 

 
Secretaria 

Municipal da 
Receita 

18h00 Plenarinho 
(ALESC) 

21/10/2011 Portas Abertas no Fundação 10h00 às LABelectron - 
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LABelectron - 
Apresentação 

institucional e visita 
guiada ao 

laboratório-fábrica 

Centros de 
Referência em 

Tecnologias 
Inovadoras - 

CERTI 

11h30 Rua José de 
Anchieta, 95, 

Bairro Balneário 

21/10/2011 Demostração da 
Plataforma de apoio 

ao processo de 
ensino-aprendizagem 

(POLVO) 

ESAG/UDESC 14h00 ESAG/UDESC 

21/10/2011 Inauguração do 
telecentro AFLODEF 

CDI-SC 
 

IGEOF 

16h00 AFLODEF: Rua 
General 

Bittencourt, 144 
(atrás do clube 

12) 
21/10/2011 Formatura de Alunos 

do Programa Aluno 
Monitor e Desafio 

Digital/Saber Digital 

Secretaria 
Municipal de 

Ciência e 
Tecnologia 

 
Secretaria 

Municipal de 
Educação 

 
ACATE 

 
MICROSOFT 

19h00 Auditório do 
CRC SC 

 

 

II MOSTRA DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DA CAPITAL DA INOVAÇÃO 
Aproximar as necessidades tecnológicas da Prefeitura 
de Florianópolis às soluções desenvolvidas e 
implementadas por empresas de tecnologia da 
informação e comunicação do pólo tecnológico do 
município, visando a melhoria dos serviços públicos e o 
atendimento ao cidadão. Esta foi a proposta da II Mostra 
de Soluções Tecnológicas da Capital da Inovação, 
realizada no dia 18 de outubro de 2011. 
 
O evento foi uma troca de informações, conhecimentos e 
experiências sobre os desafios de modernização da 
Prefeitura de Florianópolis e as soluções inovadoras 

oferecidas pelas empresas instaladas no município. 
 
Os encontros entre empresas e órgãos da Prefeitura foram organizados em reuniões paralelas, 
divididas em seis áreas: saúde, educação, segurança, governo eletrônico, mobilidade e 
sustentabilidade. Durante as reuniões, os representantes das secretarias municipais apresentaram 
seus desafios e demandas tecnológicas e as empresas mostraram as soluções que oferecem para a 
melhoria dos serviços públicos municipais. 
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No espaço Saúde, por exemplo, foram apresentadas soluções para 
gestão e armazenamento de informações médicas, entre outros. 
Em Educação, soluções para educação a distância e uma lousa 
digital estiveram em destaque. Em Segurança, sistemas para 
monitoramento de imagens e alarmes, controle de acesso, entre 
outros, foram foco de apresentação. Na vertical Governo, as 
empresas apresentaram sistemas de gestão pública informatizada, 
geoprocessamento, proteção de dados e outros. Sustentabilidade e 
mobilidade urbana completaram os seis espaços. 
 
Data: 18 de outubro de 2011 
Local: FEPESE (Campus UFSC) 
Horário: 09h00 às 18h00 
Público presente: 120 pessoas  
Parceiros: ACATE e FEPESE 

 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE INOVAÇÃO 
Dentro da programação da I Semana Municipal de 
Ciência e Tecnologia, no dia 19 de outubro, 

representantes do setor tecnológico de Florianópolis 
se reuniram no gabinete do Prefeito de Florianópolis 
Dário Elias Berger para acompanhar a cerimônia de 
assinatura do Projeto da Lei Municipal de Inovação. 
Florianópolis será uma das primeiras cidades do país 
a ter uma Lei Municipal de Inovação. O Projeto de Lei 
prevê a instituição do Sistema, do Conselho e do 
Fundo Municipal de Inovação, além de medidas de 
incentivos à inovação, do Plano de Sustentabilidade e do Plano de Inovação do Executivo Municipal. 

A cerimônia de assinatura do Projeto de Lei, 
realizada no Dia Nacional da Inovação, marcou o 
encaminhamento da proposta para a Câmara de 
Vereadores. A proposta de Lei Municipal de 
Inovação de Florianópolis é resultado de um 

projeto colaborativo, que contou com a 
participação dos principais agentes da Capital da 
Inovação, além de diferentes entidades e diversos 
cidadãos. Entre os dias 05 e 29 de setembro, o 
texto do projeto de Lei ficou disponível para 
consulta pública pela internet, no site da 

Prefeitura de Florianópolis. Foram registrados centenas de comentários e sugestões ao texto. 

Data: 19 de outubro de 2011 
Local: Sala de reuniões do Gabinete do Prefeito 
Horário: 09h00 
Público participante: 30 pessoas 
 
 
 

120  

participantes 
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CONTRATO PARA A INSTALAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE FIBRA ÓPTICA 
No dia 20 de outubro, o Prefeito Dário Berger e 
o presidente do Centro de Informática e 
Automação de Santa Catarina, João Rufino de 
Sales, assinaram o contrato de prestação de 
serviços para a integração de 174 unidades da 
Prefeitura de Florianópolis à rede de fibra 
óptica da Rede Metropolitana Governamental.  
 
O projeto interligará as diversas unidades de 
saúde, educação e administrativa do Governo 
Municipal. Com a integração, todo o território 
do município de Florianópolis terá cobertura 
de fibra óptica. A estrutura de fibra permitirá 
uma velocidade de no mínimo 1 Gbps nos postos de saúde, escolas e unidades de atendimento da 
Prefeitura. Atualmente, esses locais possuem uma conexão de apenas 1 Mbps. 
 
Data: 20 de outubro de 2011 
Local: Sala de reuniões do Gabinete do Prefeito 
Horário: 16h00 
Público participante: 25 pessoas 
Parceiros: CIASC 

 

CONCURSO JOVEM INOVADOR 
A Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico Sustentável, a 
Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria 
Municipal da Receita da Prefeitura de 
Florianópolis promoveram o concurso de 
desenho e vídeo sobre a cidade com o tema 
Florianópolis, Capital da Inovação – Como ideias, 
conhecimento e cooperação podem transformar 
a nossa cidade? 
 
Voltado para 
estudantes da Rede 

Municipal de Ensino, o concurso foi dividido em duas categorias: 
desenho, para alunos do 1º ao 4º ano, e vídeo, para alunos do 5º ano à 8ª 
série. O desenho mais votado no concurso será impresso na capa do 
carnê do IPTU 2012 e o vídeo vencedor publicado com destaque no site 
da Prefeitura de Florianópolis. 
 
Participaram do concurso crianças do 1º ano a 8ª série das escolas de 
Ensino Fundamental, da Rede Municipal de Ensino. Paralelo ao concurso, 
as escolas receberão material impresso sobre o conceito de inovação, 
estimulando a discussão e o aprofundamento em sala de aula sobre o 
tema. 
 
No dia 20 de outubro, foi realizado o evento de premiação do Concurso 
Jovem Inovador. A aluna Talita Lyssa Monteiro, do 4º ano da Escola Básica Albertina Madalena Dias, 
na Vargem Grande, recebeu 5.316 votos e venceu na categoria desenho. Na categoria vídeo, o 
vencedor foi o grupo formado pelos alunos Brenda Frielink, Guilherme Ribeiro Alfa e Vitória 

30  

alunos 
 

15  

escolas 
 

23.149  

votos 
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Menoncin Alves, estudantes da 6ª série da Escola Básica Osmar Cunha, de Canasvieiras, com 5.317 
votos. No total foram registrados 23.149 votos. 
 

Estudantes, pais, professores, diretores e 
autoridades participaram do evento de premiação. 
Os alunos vencedores foram premiados com tablets 
e suas escolas receberam um projetor multimídia. 
Os professores orientadores do trabalho ganharam 
um netbook e todos os alunos presentes, que 
participaram do concurso, receberam máquinas 
fotográficas e MP4 pela participação. No final do 
evento, foi entregue uma premiação surpresa para 
a escola que levou a maior quantidade de alunos 
para a premiação. Venceram as escolas Osmar 
Cunha e Batista Pereira.  

 
O Concurso Jovem Inovador tem o apoio institucional das seguintes instituições: 
- Álamo Construtora 
- Caixa Econômica Federal 
- Correios 
- Gradual Investimentos 
- Koesa Construção e Incorporação Ltda. 
- Lojas Koerich 
- NBS Construtora e Incorporadora Ltda. 
- Softplan/Poligraph  
 
Data: 20 de outubro de 2011 
Local: Auditório Antonieta de Barros – Assembleia Legislativa 
Horário: 18h00 
Público participante: 90 pessoas 
Parceiros: Secretaria Municipal da Educação, Secretaria Municipal da Receita 

 

FORMATURA ALUNO MONITOR / DESAFIO DIGITAL / SABER DIGITAL 
Foi realizada no dia 21 de outubro, a formatura de 520 estudantes de escolas públicas de 
Florianópolis e servidores municipais nos cursos Aluno Monitor, Desafio 
Digital e Saber Digital. Os programas tiveram como objetivo capacitar 
jovens em informática básica e despertar o interesse pelo setor 
tecnológico, hoje uma das principais economias do município. Desde o 

início da realização do 
projeto, em maio de 2010, 
cerca de mil pessoas foram 
capacitadas. 
 
Os cursos foram gratuitos e 
tiveram duração de dois 
meses. Durante as aulas do 
Aluno Monitor, os alunos 
entenderam como 
funcionam computadores, 
sistemas operacionais e 
redes. Além disso, tiveram 

capacitações em manutenção de microcomputadores e softwares de 
produtividade como editores de texto e planilha. Já no Desafio Digital, os 
jovens conheceram técnicas de desenvolvimento básico de websites, simuladores de robôs e games. 

520  

formandos 
 

321  

servidores 
municipais 

 

1.000  

pessoas 
capacitadas 
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Dos 520 formandos, 321 eram servidores da Prefeitura de Florianópolis, que participaram do 
projeto por meio do curso Saber Digital. O programa Saber Digital foi criado para oferecer aos 
servidores da Prefeitura cursos de capacitação em informática básica. 

 
A capacitação dos servidores da Prefeitura tem o objetivo de 
ampliar a disseminação das ações de governo eletrônico, 
preparando os funcionários para a melhor utilização e 
orientação sobre os sistemas de modernização da 
administração municipal. 
 
Os cursos têm certificação da Microsoft e em Florianópolis teve 
a realização da Associação Catarinense de Empresas de 
Tecnologia (ACATE) e Prefeitura de Florianópolis, por meio da 
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico Sustentável (SMCTDES). 
 
Data: 21 de outubro de 2011 
Local: Auditório do CRC-SC 
Horário: 19h00 
Público participante: 300 pessoas 
Parceiros: ACATE, MICROSOFT 
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ORGANIZAÇÃO 
A organização da I Semana Municipal de Ciência e Tecnologia foi realizada pela equipe da Secretaria 
Municipal de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico Sustentável, em parceria com as 
instituições que realizaram eventos conjuntos durante a programação. 
 

 

AGRADECIMENTO

Após o encerramento da I Semana Municipal de Ciência e Tecnologia, todos as instituições participantes do processo de 
formatação da agenda, ou que participaram e contribuiram com os eventos programados receberam uma carta de 

agradecimento pelo seu apoio e engajamento para a realização da programação.

OPERACIONALIZAÇÃO

Em paralelo às ações de contato com convidados e participantes, foram realizadas as atividades de operacionalização dos 
eventos, tais como: reserva de locais, contratação de fornecedores, preparação do espaço físico e logísitica de realização de

cada evento.

CONFIRMAÇÃO

A confirmação - seja de eventos inseridos na agenda, de participação em ações da Semana ou da presença nas cerimônias -
foi feita de forma contínua ao longo dos meses de planejamentoe organização da Semana de Ciência e Tecnologia.

CONTATO

Além do envio de convites, foi realizado contato periódico, por e-mail e por telefone, para as diversas instituições, visando o 
reforço dos convites, a obtençao de eventos para a agenda, a confirmação da participação, o esclarecimento de dúvidas e a 

confirmação de presença nos eventos.

CONVITES

Foram enviados convites para entidades do setor de tecnologia, instituições de ensino, entidades empresariais, instituições 
de pesquisa, órgãos governamentais, autoridades, colegiado municipal, entre outros, com o objetivo de apresentar a 

Semana de Ciência e Tecnologia, incentivar a criação de uma agenda e convidar para a programaçaõ.

PLANEJAMENTO

A organização da I Semana Municipal de Ciência e Tecnologia começou com o planejamento das atividades. Reuniões de 
equipe foram realizadas para distribuir ações, responsabilidades e atribuições entre a equipe da SMCTDES.
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DIVULGAÇÃO 

SITE 
Foi criada uma página especial no site da Prefeitura de Florianópolis sobre a I Semana Municipal de 
Ciência e Tecnologia, bem como para a divulgação da programação e de notícias sobre os eventos.  
 
http://www.pmf.sc.gov.br/noticias/evento.php?pagina=eventopagina&event=250&menu=3 
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O acesso à página da Semana foi feito por meio de banners destacados no site da SMCTDES e na 
capa do Portal da PMF. 

 
Todos os eventos programados para a Semana foram inseridos no calendário da SMCTDES e da 
Prefeitura. 
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Também foram criadas páginas especiais para os eventos programados para a I Semana Municipal 
de Ciência e Tecnologia: 

Página do Concurso Jovem Inovador 

 

 

 

 

 

 

Página da II Mostra de Soluções Tecnológicas da Capital da Inovação
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Página da Lei Municipal de Inovação 

  

 

 

 

SITE SNCT 
Os eventos programados para a Semana de Florianópolis foram inseridos na programação da 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. 

 
 



18 
 

 
 

IMPRENSA 
Como forma de divulgação da I Semana Municipal de Ciência e 
Tecnologia, foram desenvolvidas pautas e releases sobre a 
programação da Semana, bem como o envio do material à imprensa.  

Além disso, os principais eventos da programação contaram com 
cobertura jornalística e fotográfica, que renderam textos e imagens 
aproveitados no site da Prefeitura e que foram enviados para a 
imprensa. 

Os resultados da divulgação para a imprensa podem ser verificados no 
clipping. 

Notícias produzidas sobre a I Semana Municipal de Ciência e Tecnologia: 

• I Semana Municipal de Ciência e Tecnologia integrou agentes da Capital da Inovação 

• Projeto Aluno Monitor encerra com mil pessoas capacitadas 

• Prefeito inaugura telecentro da Aflodef 

• Prefeitura assina contrato para integrar rede metropolitana de fibra óptica 

• Alunos são premiados por desenho e vídeo sobre a Capital da Inovação 

• Programa de capacitação em informática básica forma 520 alunos em Florianópolis 

• II Mostra de Soluções Tecnológicas reúne Prefeitura e empresas inovadoras 

• Vencedores do Concurso Jovem Inovador serão premiados nesta quinta-feira 

• Florianópolis ganha três novos telecentros 

• Rede de banda larga ultrarápida integrará unidades da Prefeitura de Florianópolis 

• Projeto de Lei Municipal de Inovação será remetido para a Câmara 

• Projeto da Lei Municipal de Inovação será encaminhado para a Câmara nesta quarta-feira 

• Mostra tecnológica aproxima Prefeitura de Florianópolis e empresas inovadoras 

• Hoje é o último dia para votar no concurso Jovem Inovador 

• Começa hoje a Semana Municipal de Ciência e Tecnologia 

• Mostra tecnológica aproxima Prefeitura de Florianópolis e empresas inovadoras 

• Prorrogada votação para o concurso Jovem Inovador 

• Escolha o desenho que irá ilustrar a capa do carnê do IPTU 2012 

• Capital da Inovação presente no Prefeitura Cidadã 

• Florianópolis terá Semana de Ciência e Tecnologia 

• Votação do Concurso Jovem Inovador começa nesta quinta-feira 

• Último dia para participar da consulta pública web da Lei Municipal de Inovação 

• Prefeitura quer conhecer soluções inovadoras para a gestão municipal 

• Últimos dias para participar da consulta pública sobre a Lei Municipal de Inovação 

• Funcionários da Prefeitura têm até o dia 30 para concluir o curso Saber Digital 

• Inscrições para programas Aluno Monitor e Desafio Digital até o dia 15 de setembro 

• Concurso leva o conceito de inovação para a sala de aula 

• Prefeitura abre consulta pública na internet sobre a Lei Municipal de Inovação 

 

 

28  

notícias 
publicadas no 

site da PMF 
sobre a 

programação 
da Semana 
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CLIPPING 
O Clipping destaca as principais inserções obtidas na imprensa com a divulgação da I Semana 
Municipal de Ciência e Tecnologia.  
 
O clipping está organizado por tipo de veículo: Rádio, Internet e Jornal. 
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Jornal 
 

 

Veículo Diário Catarinense Online 

Data 17/10/2011 
Editoria Política 
Autor Colunista Roberto Azevedo 
Link http://www.clicrbs.com.br/diariocatarinense/jsp/default2.jsp?uf=2&local=18&source=a3528

665.xml&template=3916.dwt&edition=18169&section=134 
 

 
 
Dário Berger e o presidente do Ciasc, João Rufino de Sales, assinam hoje o contrato para a 
integração de 174 pontos de fibra óptica à rede da prefeitura, que interligará as unidades de saúde, 
educação e administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veículo Diário Catarinense  

Data 17/10/2011 
Editoria Política 
Página 08 
Autor Colunista Roberto Azevedo 
 

 
 

 
  



21 
 

 
 

 

 

Veículo Diário Catarinense Online 

Data 18/10/2011 
Editoria Política 
Autor Colunista Roberto Azevedo 
Link http://www.clicrbs.com.br/diariocatarinense/jsp/default2.jsp?uf=2&local=18&source=a3529

825.xml&template=3916.dwt&edition=18176&section=134 
 

 
 
Correção: assinatura para a integração de 174 pontos de fibra óptica da prefeitura de Florianópolis 
com o Ciasc será depois de amanhã. 

 

 

 

 

Veículo Diário Catarinense  

Data 18/10/2011 
Editoria Política 
Página 10 
Autor Colunista Roberto Azevedo 
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Veículo Notícias do Dia Online 

Data 18/10/2011 
Editoria Geral 
Autor Colunista Carlos Damião 
Link http://www.ndonline.com.br/florianopolis/colunas/ponto-final/19004-esclarecimentos-

sobre-o-carnaval.html 
 

 
 
Inovação 

Florianópolis tem 600 empresas de tecnologia, tanto de hardware, quanto de software. Somadas, 
faturam cerca de R$ 1 bilhão por ano. Trata-se da segunda atividade com mais retorno de ISS para o 
município, perdendo apenas para serviços bancários. A 1ª Semana Municipal de Ciência e 
Tecnologia, até o próximo domingo (23), está mostrando esse potencial, com atrações apresentadas 
no IF-SC (Instituto Federal de Tecnologia de Santa Catarina. 
 
 
 
 
 
 
Veículo Notícias do Dia  

Data 18/10/2011 
Editoria Geral 
Autor Colunista Carlos Damião 
Página 31 
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Veículo Notícias do Dia  

Data 18/10/2011 
Editoria Geral 
Página 09 
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Veículo Notícias do Dia Online 

Data 19/10/2011 
Editoria Geral 
Autor Colunista Carlos Damião 
Link http://www.ndonline.com.br/florianopolis/colunas/ponto-final/19071-sc-401-fica-pronta-

mesmo-em-dezembro.html 
 

 
 
Capacitação 

Mais 520 jovens estão capacitados para ingressar no mercado da alta tecnologia. Eles foram 
treinados pela Acate, em parceria com a prefeitura da Capital e a Microsoft Educação. Desde 2010 já 
foram mais de 1.000 alunos qualificados para o setor. 

 

 

Veículo Notícias do Dia  

Data 19/10/2011 
Editoria Geral 
Autor Colunista Carlos Damião 
Página 31 
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Veículo Hora de Santa Catarina 

Data 20/10/2011 
Editoria Geral 
Autor Colunista Mário Motta 
Link http://www.clicrbs.com.br/especial/sc/horadesantacatarina/19,0,3532826,Mario-Motta-

Gustavo-Kuerten-e-a-mae-Alice-sao-homenageados-em-Florianopolis.html 
 

 
 
Desenho para o carnê do IPTU 
Será conhecido nesta quinta-feira o desenho que irá ilustrar a capa do carnê do IPTU 2012 de 
Florianópolis. Alunos da rede municipal de ensino participaram do Concurso Jovem Inovador e 
desenvolveram vídeos e desenhos sobre o tema Florianópolis, Capital da Inovação — Como ideias, 
conhecimento e cooperação podem transformar a nossa cidade? 
 
A votação foi realizada pela internet e o vídeo mais votado será publicado no site da prefeitura de 
Florianópolis. O evento de premiação será realizado na Assembleia Legislativa, às 18h. 
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Veículo Diário Catarinense Online 

Data 22/10/2011 
Editoria Opinião - Artigos 
Link http://www.clicrbs.com.br/diariocatarinense/jsp/default2.jsp?uf=2&local=18&source=a3535

900.xml&template=3898.dwt&edition=18205&section=131 
 

 
 
ARTIGOS 
Lei de inovação 
 
Florianópolis encaminhou, na última semana, o projeto de lei municipal de inovação para a Câmara 
de Vereadores. Tal projeto marca não apenas um novo papel da prefeitura de Florianópolis como 
incentivadora do desenvolvimento do setor tecnológico, mas também uma inovação frente aos 
demais instrumentos de promoção da ciência e tecnologia no país. 
 
A Lei Municipal de Inovação procura inserir Florianópolis no sistema nacional de ciência e 
tecnologia de forma objetiva, por meio da criação do Conselho Municipal de Inovação, do Fundo 
Municipal de Inovação, do Sistema Municipal de Inovação, dos Arranjos Promotores da Inovação, do 
Programa de Incentivo à Inovação, da Rede de Escritórios de Projetos de Inovação, do Plano de 
Sustentabilidade Interna e do Plano de Inovação. 
 
Um dos diferenciais da lei é a criação de instrumentos para a modernização da própria 
administração. A Capital da Inovação merece uma administração pública que agregue valor e, para 
isso, faz-se necessário modernizar o governo. Não se pode imprimir aos outros as práticas que não 
aplicamos. Por isso, o Plano de Sustentabilidade Interna e o Plano de Inovação da Prefeitura 
orientarão as ações internas para a sustentabilidade, a modernização e a excelência na prestação 
dos serviços públicos. 
 
Como um dos primeiros municípios brasileiros a criar uma lei de inovação, Florianópolis o fez de 
forma a estipular um mecanismo para desencadear uma ação estratégica, consciente e cooperada 
para o desenvolvimento sustentável por meio da inovação. Essa nova visão também defende que a 
inovação deve estar arraigada na cultura dos cidadãos em todos os setores de atividade, além da 
vida cotidiana. A “Capital da Inovação” deve se tornar a identidade comum de um povo que se 
organiza de forma competitiva e sustentável para os novos tempos de integração global. 
 
CARLOS ROBERTO DE ROLT * * SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DA PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS  
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Veículo Diário Catarinense  

Data 22/10/2011 
Editoria Opinião - Artigos 
Página 10 
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Rádio 

 

• 17/10/2011 - 10:04:00    
Entrevista com o secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico Sustentável, Carlos Roberto de Rolt, falando sobre a primeira semana municipal 
de Ciência e Tecnologia. 
Notícia na Manhã - CBN/Diário/Florianópolis 
http://www2.clipagem.com.br/tvclip/bdtemp/2011/10/radio17102.mp3 

 
• 17/10/2011 - 10:08:00    

Na quarta-feira deverá ser realizada a cerimônia de encaminhamento do projeto da Lei 
Municipal para Inovação da Câmara de Vereadores.    
Notícia na Manhã - CBN/Diário/Florianópolis 
http://www2.clipagem.com.br/tvclip/bdtemp/2011/10/radio17103.mp3 

 
• 17/10/2011 - 14:23:00    

Entrevista com o secretário de Tecnologia de Florianópolis, Carlos Roberto De Rolt, falando 
sobre a Primeira Semana Municipal de Ciência e Tecnologia de Florianópolis que acontece 
até o próximo domingo. 
Notícia na Tarde - CBN/Diário/Florianópolis 
http://www2.clipagem.com.br/tvclip/bdtemp/2011/10/radio171024.mp3 

 
• 18/10/2011 - 07:16:00    

Acontece até o próximo domingo na capital a 1ª Semana Municipal de Ciência e Tecnologia 
de Florianópolis.    
Jornal da CBN - CBN/Diário/Florianópolis 
http://www2.clipagem.com.br/tvclip/bdtemp/2011/10/radio18102.mp3 

 
• 20/10/2011 - 08:33:00    

Essa semana é a comemoração da 1ª Semana Municipal de Ciência e Tecnologia de 
Florianópolis. 
Jornal da Guarujá - Guarujá/Florianópolis 
http://www2.clipagem.com.br/tvclip/bdtemp/2011/10/radio20105.mp3 

 
• 21/10/2011 - 10:25:00    

Na comemoração da 1ª Semana de Ciência e Tecnologia de Florianópolis a capital 
catarinense terá a disposição da população 3 novos telecentros voltados para a inclusão 
digital.    
Conexão da Manhã - Guarujá/Florianópolis 
http://www2.clipagem.com.br/tvclip/bdtemp/2011/10/radio21109.mp3 
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Internet 

 

• http://tisc.com.br/governo/concurso-jovem-inovador-desafia-estudantes-de-
florianopolis/ 

 
• http://tisc.com.br/governo/floripa-abre-consulta-publica-na-internet-para-lei-municipal-

de-
inovacao/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+tisc+%
28TI+Santa+Catarina%29 

 
• http://www.sds.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=748&Itemid=1

&lang= 
 

• http://www.revistasustentabilidade.com.br/pesquisa-e-inovacao/consulta-publica-online-
da-lei-de-inovacao-de-florianopolis-sc-vai-ate-quinta 

 
• http://suacidade.org/florianopolis/prorrogado-prazo-para-a-consulta-publica-web-da-lei-

municipal-de-inovacao 
 

• http://floripamanha.org/2011/09/acate-mobiliza-associadas-para-criar-vertical-
sustentabilidade/ 

 
• http://www.deolhonailha.com.br/noticias/novociclo_apresenta_inovacoes_para_sustentab

ilidade_ambiental_em_evento_na_capital_catarinense.html 
 

• http://www.fapesc.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=976:0210-
florianopolis-tera-semana-de-ciencia-e-tecnologia&catid=8:noticias&Itemid=20 

 
• http://www.acate.com.br/index.asp?dep=7&pg=7274 

 
• http://www.acate.com.br/index.asp?dep=7&pg=7275 

 
• http://www.sbtsantacatarina.com.br/noticia.php?id=879 

 
• http://floripamanha.org/2011/10/florianopolis-tera-semana-de-ciencia-e-tecnologia/ 

 
• http://simariatomazia.blogspot.com/ 

 
• http://www.guiacatarina.com.br/05/10/2011/semana-de-ciencia-e-tecnologia-acontece-

este-mes-em-florianopolis/ 
 

• http://gentilmathiassi.blogspot.com/2011/09/convite-para-festa-julina-02072011.html 
 

• http://www.floripanews.com.br/ver_not.php?id=82079&ed=Geral&cat=Not%EDcias 
 

• http://www.floripanews.com.br/ver_not.php?id=82079&ed=Geral&cat=Not%EDcias 
 

• http://www2.fiescnet.com.br/web/pt/site_topo/principal/noticias/show/tipoNoticia/2/i
d/10181/portalId/1?v=http://tisc.com.br/tag/semana-municipal-de-ciencia-e-tecnologia/ 

 
• http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=tecnologia&id=8360 

 
• http://suacidade.org/florianopolis/prorrogada-votacao-para-o-concurso-jovem-inovador 
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• http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=9820 
 

• http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=tecnologia&id=8372 
 

• http://www.brandpress.com.br/Tecnologia-e-Informatica/Mostra-tecnologica-aproxima-
a-Prefeitura-de-Florianopolis-de-empresas-inovadoras.html 

 
• http://correiocidadao.com.br/florianopolis/mostra-tecnologica-aproxima-prefeitura-de-

florianopolis-e-empresas-inovadoras 
 

• http://www.viapalhoca.com.br/article/detail.php?id=4150 
 

• http://www.comunique-
se.com.br/conteudo/materia_prima/ver_materia_prima.asp?menu=MP&id_tipo=1&pg=11
&id_post=207778&caller=/conteudo/materia_prima/index.asp 

 
• http://tisc.com.br/governo/floripa-inicia-hoje-semana-municipal-de-ciencia-e-tecnologia/ 

 
• http://www.adjorisc.com.br/educac-o/comeca-a-semana-municipal-de-ciencia-e-

tecnologia-1.968103 
 

• http://www.pressfloripa.com.br/noticias_leitor.php?not_id=10246 
 

• http://www.viapalhoca.com.br/article/detail.php?id=4150 
 

• http://correiocidadao.com.br/florianopolis/termina-hoje-a-votacao-para-o-concurso-
jovem-inovador 

 
• http://www.deolhonailha.com.br/noticias/florianopolis_tera_semana_de_ciencia_e_tecnol

ogia.html 
 

• http://floripamanha.org/2011/10/i-semana-municipal-de-ciencia-e-tecnologia-inicia-
nesta-segunda-feira-em-florianopolis/1 

 
• http://www.certi.org.br/noticias/semana-municipal-de-cat-vai-mostrar-tecnologias-

desenvolvidas-na-capital.html 
 

• http://www.digitalabc.com.br/?id=12723 
 

• http://formidia.com.br/2011/10/18/mostra-tecnologica-aproxima-prefeitura-de-
florianopolis-e-empresas-inovadoras/ 

 
• http://www.fisiogames.com.br/site/fisiogames-apresenta-solucoes-em-mostra-

tecnologica/ 
 

• http://formidia.com.br/2011/10/19/projeto-da-lei-municipal-de-inovacao-sera-
encaminhado-para-a-camara-nesta-quarta-feira/#hide 
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