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A Singularity University, insti-
tuição mantida por Nasa, Google,
Autodesk e Universidade Stan-
ford, nos Estados Unidos, não é
uma escola de negócios comum.
Apesar dos nomes que a susten-
tam, ela não tem uma sede física.
Seus cursos, de dez dias ou de
dez semanas, ocorrem dentro
das empresas patrocinadoras, no
Vale do Silício, com o objetivo de
formar executivos e empreende-
dores da área de tecnologia. O
modelo agora será exportado, a
começar pelo Brasil, onde será
adaptado a uma forma mais con-
vencional de ensino.

O primeiro curso da Singula-
rity fora dos Estados Unidos
ocorrerá de 8 a 13 de novembro,
em São Paulo, em parceria com
a faculdade de tecnologia Fiap.
“Trouxemos para o Brasil o cur-
so de dez dias que é oferecido
nos Estados Unidos”, afirma
Nathalie Trutmann, diretora de
inovação da Fiap e idealizadora
do projeto no Brasil. Entre os
palestrantes estarão Salim Is-
mail, ex-vice-presidente do
Yahoo e presidente da Bri-
ckhouse, a central de inovação
do site de buscas; Dan Barry,
astronauta da Nasa; e Andrew
Hessel, cofundador da Pink
Army, primeira cooperativa de
biotecnologia do mundo.

Enquanto grandes empresas
apoiam a instituição nos Estados
Unidos, por aqui a iniciativa não
ganhou patrocinadores. “Foi
uma parceria entre a Singularity
University e a Fiap e neste pri-
meiro programa não recebemos
o patrocínio que a instituição re-
cebe no exterior. Acreditamos
que para os próximos cursos isso
acontecerá”, diz Nathalie.

A ideia da diretora de inova-
ção não é parar no primeiro cur-
so, e ela já faz planos para próxi-
mas edições. Por enquanto, só o
programa mais curto será ofere-
cido no país e com adaptações.
“Resumimos os dez dias do curso
original em seis dias, mas o ma-
terial que será entregue aos par-
ticipantes é o mesmo oferecido
no exterior”, afirma Nathalie.

O preço do curso brasileiro
também será mais acessível.

Os participantes ligados à Fiap
pagarão R$ 2 mil. Para os exe-
cutivos e estudantes de outras
universidades, o preço é R$ 4
mil. Na versão americana, a
taxa varia entre US$ 15 mil e
US$ 25 mil dependendo da du-
ração do curso. “Queremos
que o maior número de pes-
soas tenha condições de parti-
cipar”, afirma Nathalie.

Ela acredita que é preciso
informar as pessoas sobre as
novas tecnologias. Segundo
ela, que fez o curso americano,
é preciso entender que muitas
tecnologias ainda vão se tornar
populares e, quando isso ocor-
re, acabam afetando o mundo
dos negócios — provocando a
morte de algumas empresas e a
abertura de muitas outras
oportunidades. “É preciso ter
consciência disso. Há tecnolo-
gias que o público desconhece,
mas que em breve estarão por
todo lado”, afirma.

Troca de experiências
O diretor de desenvolvimento
institucional da Fiap, Ivan Costa,
diz que existe um intercâmbio
entre professores e alunos da
Fiap e da Singularity University
para estimular essa troca de co-
nhecimento. “Há algum tempo,
eles tentavam sincronizar um
grupo de robôs desenvolvidos
em sala de aula para que apenas
uma máquina pudesse comandar
as outras. Fizemos um desafio
entre as duas instituições e nos-
sos alunos conseguiram resolver
a questão. Compartilhamos o
conhecimento com eles”.

“Da última vez, fizemos um
concurso, que teve mais de 600
inscrições de alunos e ex-alu-
nos. Um deles foi escolhido para
ir aos Estados Unidos”, diz Cos-
ta, referindo-se a Fabio Teixeira,
que está terminando o curso de
10 semanas no Vale do Silício. O
próximo projeto é trazer estu-
dantes americanos ao país. ■

Singularity University, escola de
negócios da Nasa, chega ao país
Primeiro curso fora dos EUA será ministrado em parceria com a Fiap. Instituição é mantida também por Google e Autodesk

VAGAS

350
vagas serão oferecidas no
primeiro curso da Singularity
University no Brasil. O objetivo
é atrair executivos, alunos
e interessados em tecnologia.

CUSTO

R$ 4 mil
é o valor cobrado de pessoas
que não são ligadas à Fiap.
Para alunos e ex-alunos, o preço
do curso cai para R$ 2 mil.

ESTADOS UNIDOS

US$ 25 mil
é quanto custa o programa de
10 semanas no país. Para quem
quiser participar do programa
executivo, de dez dias,
é preciso pagar US$ 15 mil.

CARREIRA II

Votorantim abre processo seletivo
para 69 vagas para trainees
A Votorantim abre hoje as inscrições para seu programa de trainee.
Os candidatos as 69 vagas poderão definir na inscrição se querem
atuar na função de especialista, disposto a atuar em fábricas e fazer
trabalhos de campo, ou na área corporativa, em departamentos como
comercial e logística. As inscrições vão até o dia 24 de setembro e o
programa começa em janeiro de 2011.

Divulgação

CARREIRA I

Algar Tecnologia abre 800
novas vagas no Rio de Janeiro
A Algar Tecnologia, empresa do Grupo Algar que oferece soluções
corporativas de tecnologia da informação, está com 800 vagas
abertas para sua área de atendimento ao cliente no escritório regional
do Rio de Janeiro. As novas vagas são para atendentes, suporte,
supervisores e monitores de qualidade. Os interessados podem enviar
currículo para o e-mail recrutamentosp@algartecnologia.com.br.

Divulgação

“É preciso entender
que muitas
tecnologias ainda
vão se tornar
populares.Quando
isso ocorre, acabam
afetando o mundo
dos negócios —
provocando a morte
de algumas empresas
e a abertura de muitas
outras oportunidades

Nathalie Trutmann,
diretora de inovação da Fiap

Fábio Teixeira, ex-aluno da Fiap,
durante aula do curso de 10

semanas na Singularity University

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. 22.
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