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Visões de Futuro

1. Futuro ?
2. A sociedade e as suas demandas.
3. A Universidade.
4. A Interação
5. Os mecanismos



Futuro

Energia Elétrica:

Atualmente

Em todos os ambientes

Em toda a parte



Futuro

Lei de Moore
Atualmente

Os robôs estão aumentando a
produtividade, a segurança e a
eficiência em todos os setores: da
fabricação de automóveis à saúde,
passando por agricultura,
construção e transporte...

E mais



Futuro

Conhecimento (Valor)

Industria  (25 anos):

Peter Drucker, Post-
capitalist society. 

Os tradicionais “fatores da produção” – terra (i.e., 
recursos naturais), trabalho e capital – não 

desapareceram. Mas eles têm se tornado 
secundários. 

Eles podem ser obtidos, e obtidos facilmente, desde 
que exista conhecimento.



Futuro e Presente

Parque Tecnológico de Florianópolis

• Incubadoras

• Maricultura

• Nanotecnologia

• Biotecnologia

• Robótica e Automação



Visões do Futuro: A sociedade e as suas 
demandas

• Conectividade

• Ambientes digitais! Apple e iTunes.

• Justiça e transparência. Assimetria da Informação.

• Ver além de nossos medos: criando a nossa realidade.



Visões do Futuro: A sociedade e as suas 
demandas

• Vibração Criativa (discussões acaloradas e construtivas). 

• Agilidade (criar e testar portfólio de ideias).

• Resolutividade Criativa (tomar decisões de modo a combinar 
até mesmo pessoas com ideias opostas).

• INOVAÇÃO É GENIALIDADE COLETIVA.



Visões do Futuro: Universidade

Universidade em Rede



Visões do Futuro: Interação

Fonte: https://worldbusinessincubation.wordpress.com/2013/08/04/demand-not-the-infrastructure-is-the-cornerstone-of-successful-innovation-
ecosystem/

DEFESA



Visões do Futuro: Mecanismos

VETORES 
DAS 

MUDANÇAS

Democratização e 
Acesso ao 

Conhecimento

Mercados e 

financiamentos

Mobilidade 
Global 

Interação 
com a 

Industria

Tecnologias 
Digitais

Fonte: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/University_of_the_future/%24FILE/University_of_the_future_2012.pdf. 

• Conteúdo ubíquo
• Ampliação do acesso ao ensino superior
• Maior participação em mercados 

emergentes

• Aprendizagem 
online

• Aprendizagem 
contínua

• Aprendizagem baseada
na indústria

• Parcerias de pesquisa e
comercialização

• Parcerias na certificação
e entrega de conteúdos

• Emergentes e 
concorrência 

• O talento acadêmico
• Marcas 

universitárias

• Mercados altamente 
competitivos

• Financiamento governamental
• Novos Fontes de fundos



OBRIGADO!


