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Quem é a guria com o
iPad sobre a cabeça?
Vanessa Nunes é jornalista
especializada em tecnologia.
Tem 28 anos, é gaúcha de Butiá
e mora em Winnipeg, no Canadá.
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Faça parte da comunidade
Agora não há mais desculpas para se perder pelo campus da PUCRS, uma das maiores universidades do país. Acaba de sair
do forno um projeto beeeem legal de realidade aumentada que ajuda nessa localização.
Tá, primeiramente, que bicho é esse de realidade aumentada? É quando você joga uma camada virtual de
dados sobre informações reais. Lembram que escrevi sobre o Google Googles há alguns dias? Aquilo é um
exemplo. A partir da foto de um monumento (algo real), você recebe informações sobre quando e por quem
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No caso do projeto da PUCRS, há um aplicativo para iPhone e iPod Touch que pode ser baixado na na App Store. Chama-se

Search

PUC Mobi e permite se localizar no campus, até calcular a distância até o prédio em que se quer ir. Via QR code (é como se
fosse um código de barras), é possível receber um monte de informações sobre o lugar.
Por enquanto, há 20 cartazes com QR codes pelo campus, como mostra a foto. A ideia é espalhá-los por toda a
universidade.
Outra boa notícia é que mesmo quem não tem um
iPhone ou iTouch pode usufruir de parte do projeto,
desde que conte com um software leitor de QR
codes no seu celular. Um que gosto é o BeeTagg,
que suporta várias plataformas.
Então, a partir de um leitor de QR codes, você
captura a imagem dele com a câmera do celular e
é direcionado para uma página com informações
sobre o prédio.
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aquele, quando a faculdade foi criada, quais cursos
oferece, se tem serviço de cópias e lancheria e até
onde estão os banheiros. Conteúdo útil mesmo.
O professor André Pase, que faz parte da equipe do
projeto, disse ao blogdavanessa.com:

“Nós pensamos muitas vezes no aluno da
pra
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o

app.
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Óbvio,

pensamos em todo mundo que passa na
PUCRS, mas muito nesse aluno que estuda lá
mas não tá todo dia da semana, como um
universitário tradicional.”

Massachusetts Institute of Technology.
Para mais informações sobre o projeto: www.pucrs.br/famecos/mobi/.
Foto: André Pase, Espaço Experiência Famecos, divulgação
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Olá Vanessa, que bom que voltou.
Seja bem vinda.
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O PUC Mobi é uma parceria da PUCRS com o MIT –
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êêê. Também estou feliz por voltar! ;)
Responder
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Primeira vez que vejo uma utilidade prática de verdade para a tecnologia nos últimos tempos.
Surgiu como algo útil na área médica, mas quando caiu no gosto dos publicitários e seus anúncios em revistas, pensei
que iam conseguir matar uma tecnologia legal.
Parabéns aos envolvidos.
Responder
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que bom mesmo que vc voltou.
sentimos falta de sua simpatia e inteligência.
Responder
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Concordo com o pessoal aqui. .. Ótimo que tenhas retornado, pois eu acompanhava teu blog religiosamente.
Responder
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