
RESUMO 

 

Contextualização 

Como estudantes universitários, acostumados a participar de diversos projetos 

e iniciativas acadêmicas das mais variadas, notamos que há um grande espaço a ser 

desenvolvido no que se refere à criação e ao suporte das diversas ações que ocorrem 

na universidade. Notamos que há problemas que emperram um melhor diálogo entre 

o meio acadêmico e o mundo externo à universidade, tais como:  

 Falta de conexão entre as universidades: isso muitas vezes impossibilita que 

grandes iniciativas saiam do papel pois restringe o número de possíveis 

parceiros e interessados em alguma iniciativa. Este problema dificulta, e muitas 

vezes impossibilita possíveis avanços que uma universidade teria com as boas 

experiências acumuladas por outras. Não há uma troca de experiências entre 

pessoas que trabalham com projetos semelhantes e que poderiam se 

complementar.  

 Burocratização na universidade: com frequência, a estrutura de grandes 

universidades dificulta a realização de projetos por parte dos estudantes. 

Problemas como busca de parceiros externos, e diversas outras decisões que se 

tornam demasiadamente demoradas, prejudicam a realização e o avanço de 

iniciativas no tempo desejado.  

 Falta de visibilidade dos projetos acadêmicos: possíveis apoiadores e/ou 

participantes não tomam conhecimento da realização de certos projetos, o que 

torna a iniciativa menos transformadora ou até mesmo inexistente. Não ter a 

visibilidade necessária, muitas vezes, faz com que grandes ideias e iniciativas 

passem despercebidas pela sociedade como um todo. A divulgação desses 

projetos em redes sociais ainda é muito limitada e arcar com custos de 

marketing muitas vezes é inviável.     

 Distanciamento entre indústria e universidade: diversas parcerias que poderiam 

contemplar tanto a academia quanto a iniciativa privada acabam inviabilizadas 

por esse distanciamento. Benefícios dos mais variados, como apoio financeiro, 

conhecimento técnico ou experiência de mercado, não são potencializados ou 

concretizados.  

 Falta de multidisciplinaridade: a falta de diálogo entre as diferentes áreas do 

mundo acadêmico, seja na realização dos projetos, grupos de estudos ou ações 

sociais, deixa de proporcionar resultados inovadores. Diferentes abordagens 

para um mesmo tema proporcionam um melhor resultado, enriquecendo o 

debate invariavelmente.   

 Pouca troca de experiências entre graduandos e pós-graduandos: no contexto 

da pós-graduação, muitas vezes é necessário um apoio do graduando no que se 



refere à coleta e análise dos dados. A falta de comunicação dificulta o 

andamento dos projetos, ao mesmo tempo em que não proporciona ao 

graduando uma boa oportunidade de trabalhar com a pesquisa do seu 

interesse. Além disso, a criação de bolsas de iniciação científica não é 

aproveitada na sua potencialidade máxima, visto que a comunicação entre as 

partes envolvidas não é otimizada. 

 Dificuldade na organização de tarefas e gerenciamento de equipes: não ter uma 

ferramenta única para auxiliar o gestor do projeto em suas diversas atividades 

torna o dia a dia muito mais complicado. Além disso projetos que envolvem 

muitas pessoas têm mais dificuldades em se realizar. 

 

Soluções  

Queremos trazer soluções para as universidades através de ferramentas com 

base em tecnologia e inovação. Acreditamos que o meio acadêmico precisa estar 

muito bem conectado e que a informação nunca deve ficar restrita nesse sentido. 

Buscaremos a conexão entre as universidades através dos seus projetos de pesquisa e 

extensão, aproximando seus participantes e idealizadores, tornando ainda mais fácil a 

troca de experiências entre as partes.  

Através de ferramentas inovadoras, o Cconcentra proporcionará a criação de 

novos projetos independentes, visto que estudantes com interesses mútuos poderão 

se encontrar e compartilhar suas ideias.  

Queremos também que os projetos e ideias tenham uma maior visibilidade, 

faremos isso concentrando estas informações em um único site e disponibilizando-as 

seguindo uma ordem de preferência pessoal. Com isso fica mais fácil criar uma 

interatividade maior com o resto da sociedade, abrindo os portões das universidades 

de vez para aqueles que querem interagir e aproximando o meio acadêmico da 

indústria. Este por sinal é um dos nossos objetivos, aproximar a indústria das 

universidades. No Cconcentra, ao cadastrar um projeto, instituições e empresas 

poderão visualizar o que está sendo feito e o impacto causado por cada iniciativa. Essa 

aproximação torna mais fácil a troca de experiências, o apoio financeiro e a 

complementariedade técnica gerada. 

Nossa meta é suprir a falta de diálogo entre as diferentes áreas do mundo 

acadêmico, isso será feito por meio de uma rede de pessoas que compactuam de 

interesses e características semelhantes. Por exemplo, um grupo de estudos de 

mercado de capitais terá preferência na ordem de visualização por um estudante de 

economia, mas talvez não terá por um estudante de música, isso explica a forma 

criaremos as interações. 



Por fim queremos aumentar a troca de aprendizado entre graduandos e pós 

graduandos. O Cconcentra disponibilzará ferramentas onde o pós-graduando poderá ir 

de encontro à possíveis coorientadores e outros estudantes que auxiliem nos 

processos internos dos projetos, tornando as pesquisas mais ágeis e produtivas por um 

lado e transmitindo conhecimento prático por outro. 

 


