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PUCRS e RBS firmam convênio inédito
Busca pelo nome:
O contrato assinado na manhã desta quarta-feira, dia 27, pelo reitor da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), irmão Joaquim Clotet e pelo vicepresidente da RBS Eduardo Sirotsky Melzer, representa um marco na relação entre a
empresa e a Universidade. O acordo, inédito na América Latina, trata da instalação de um
núcleo do grupo RBS no quinto andar do TECNOPUC. Mais de cem profissionais trabalharão
com desenvolvimento de softwares, como websites, aplicativos e produtos para
smarthphones e tablets.
Pesquisadores da PUCRS também farão parte do grupo, entre eles o professor da Faculdade
de Comunicação Social (Famecos), Eduardo Pellanda. “Estamos enfatizando dispositivos
móveis, pensando em como integrá-los em outras plataformas, e em como poderão ser
usados como novas mídias”, explica o professor, ressaltando a relevância do acordo para a
faculdade. A união entre academia e empresa, acredita ele, será benéfica tanto para os
alunos e professores quanto para os profissionais envolvidos.
O pró-reitor da Universidade Jorge Audy também mencionou o papel da Faculdade no
acordo: “a vinda da RBS está intimamente ligada a Famecos, pois é exatamente a sua
qualidade que dá um sentido para a vinda de uma empresa de comunicação para o
TECNOPUC”. A presença da RBS dentro do campus abre diversas oportunidades para os
alunos, garante a diretora da Famecos Magda Cunha. “A parceria entre as duas instituições
entra em uma nova dimensão, que é a produção de pesquisa”, explica a professora.
A ligação entre a Universidade e a RBS, porém, não começou com esse acordo. Em discurso
feito no evento, Melzer elogiou o longínquo relacionamento das duas instituições. “Essa
parceria firmada hoje tangibiliza uma relação já existente, e representa um grande passo
em direção à tecnologia e inovação”, garantiu ele.

Você acha o tablet
um produto...

O novo prédio do parque tecnológico da Universidade já conta com diversos parceiros
importantes no mercado; no entanto, nenhuma empresa de comunicação ainda havia se
estabelecido dentro da PUCRS. O reitor enfatizou a relevância dessa união: “é a primeira
vez que um relacionamento como esse acontece na América Latina, e ele possibilitará
avanços científicos e tecnológicos para ambos os lados”, assegurou ele em seu discurso.

Relativamente útil

Espaço Experiência - FAMECOS - PUCRS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Curtir

1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Home | Propaganda RS | Envie seu Conteúdo | Receba Newsletter | Anuncie | Contato
Propaganda RS © 2009-2010. Todos os direitos reservados.

Muito útil

Dispensável

