
ICT/Unifesp promove evento que envolve cidadãos 
comuns em projeto científico ambiental 

Oportunidade será aproveitada para recrutar colaboradores brasileiros para  
atuar em projeto de preservação de florestas

São Paulo, 17 de julho de 2012 - Envolver cidadãos usuários da internet em 
uma  empreitada  contra  o  desmatamento  é  o  principal  objetivo  do  Forest 
Watchers  (http://forestwatchers.net/),  projeto  idealizado  por  pesquisadores 
estrangeiros e brasileiros, entre eles, representantes do Instituto de Ciência e 
Tecnologia (ICT) da Unifesp e do Instituto Nacional  de Pesquisas Espaciais 
(INPE). Com o objetivo de promover e desenvolver o projeto, nos dias 31 de 
julho e 1º de agosto, a Unifesp promove, em sua unidade de São José dos 
Campos, o “Brasil@Home – Ciência Cidadã para Sustentabilidade”, evento que 
se  classifica  como  uma  “Hackfest”  e  que  reunirá  especialistas  e  demais 
interessados em colaborar com o Forest Watchers para debater ideias e ações 
que visam minimizar os impactos ambientais por meio do uso da rede mundial  
de computadores e aplicativos de livre distribuição.

Ciência  Cidadã  ("Citizen  Cyberscience")  é  o  termo criado para  caracterizar 
projetos que permitem o envolvimento  popular  em atividades científicas,  tal 
como  ocorre  no  projeto  Forest  Watchers,  que  permite  a  participação  de 
cidadãos na construção de mapas precisos de desflorestamento baseado em 
imagens  de  satélite.  Idealizado  por  essas  instituições  brasileiras,  o  projeto 
conta também com o apoio do Centro de Ciberciência Cidadã com sede em 
Genebra/SUI e da ONU, e pemitirá mapear, no futuro, áreas desflorestadas não 
somente no Brasil, mas em todo o mundo.

O evento, a ser realizado no ICT/Unifesp, mesclará a comunidade científica 
com cidadãos comuns interessados em colaborar com o Forest Watchers por 
meio da coleta,  do compartilhamento e da análise de informações, além de 
testes  com  os  aplicativos  desenvolvidos.  A programação  do  encontro  será 
aberta com uma apresentação sobre o projeto, feita por seus idealizadores, e 
terá continuidade  com um “hacking” de discussão com os grupos de interesse 
presentes.  Dessa  forma,  todos  os  participantes  podem  propor  ideias  para 
direcionar a ciência rumo a um futuro mais sustentável.

As participações são gratuitas,  mas limitadas em 50 vagas disponíveis.  Os 
interessados podem se inscrever no site http://forestwatchers.net/hack-sjc/ até 
a data de início do evento.

Brasil@Home – Ciência Cidadã para a Sustentabilidade
Datas: 31 de julho, das 14h às 18h, e 1º de agosto, das 09h às 18h
Local: Instituto de Ciência e Tecnologia da Unifesp - Rua Talim, 330, São José 
dos Campos, São Paulo

Mais informações para imprensa:

Assessoria de Imprensa da Unifesp / CDN – Comunicação Corporativa

http://forestwatchers.net/
http://forestwatchers.net/hack-sjc/


(11) 3385-4116 / imprensa@unifesp.br

mailto:imprensa@unifesp.br

