
 

INSTITUTO NET CLARO EMBRATEL APOIA INICIATIVA 

VOLTADA À INOVAÇÃO EM JUIZ DE FORA 

O Instituto NET Claro Embratel anuncia o patrocínio do time RINOBOT TEAM, formado 

por estudantes da Universidade Federal de Juiz de Fora, que segue para Montreal no 

Canadá para a 22ª edição da ROBO CUP, competição internacional de robótica que 

será realizada entre os dias 16 e 22 de junho. A equipe, fundada em maio de 2016 em 

Minas Gerais, participa de competições de robótica regionais, nacionais e latino 

americanas. E, pela primeira vez, disputará uma competição mundial.  

  

A ROBO CUP é uma iniciativa científica internacional que contribui com o avanço do 

uso dos robôs inteligentes. O foco da federação é que em 2050 haja um time de robôs 

com habilidades para jogar contra os campeões da Copa do Mundo.  

  

“Iniciativas como estas descobrem soluções incríveis para o dia a dia e estimulam novas 

possibilidades. Estamos sempre à procura de novos talentos para dar visibilidade a 

projetos inovadores como a do RINOBOT TEAM. Para isso, buscamos agir 

regionalmente também, fomentando as ações sociais e investindo em necessidades 

locais”, explica Daniely Gomeiro, vice-presidente de projetos do Instituto NET Claro 

Embratel. 

  

Entre os principais programas desenvolvidos pelo Instituto está o Campus Mobile, que 

tem o objetivo de identificar, estimular e contribuir para a formação de jovens talentos 

universitários para atuação de conteúdos e novos serviços de telefonia móvel. Na edição 

de 2018, três equipes mineiras chegaram a final nas categorias de Educação e Jogos 

  

Outro projeto de destaque do Instituto NET Claro Embratel é o NETLAB TV, que busca 

identificar talentos criativos do setor audiovisual em todo o país e gerar mais 

oportunidades de negócio. Em abril, os mineiros Manuel Rolim Andrés e Jussara 

Ferreira Schmidt foram vencedores na categoria Não Ficcção com o projeto “Arte no 

Prato”.  
  

SOBRE O INSTITUTO NET CLARO EMBRATEL   
A área de Responsabilidade Social do Grupo Claro, composta pelas marcas NET, Claro e Embratel, 
investe continuamente em ações relacionadas à Educação e à Cidadania, por meio do Instituto NET 
Claro Embratel, com o objetivo de atuar em frentes sociais que integram a tecnologia e a informação 
como fonte de desenvolvimento e conhecimento.     
O Instituto NET Claro Embratel é qualificado como Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIP) pelo Ministério da Justiça, e é reconhecido pelo Departamento de Informação Pública 
das Nações Unidas (DPI/ONU) como uma organização não governamental corporativa que promove 
os ideais e princípios sustentados pela Carta das Nações Unidas.  



Além disso, através de sua Plataforma Institucional, as marcas NET, Claro e Embratel propõem a 
conexão entre as pessoas para a construção de um amanhã gigante. O movimento é parte de uma 
iniciativa que trata a gestão corporativa e manifesta o compromisso com a sociedade. Entre as 
iniciativas estão os Theatros NET São Paulo e Rio de Janeiro, Estação NET Cinema, NET Live 
Brasília, entre outros. Conheça outras realizações no Relatório Social de 2016 do 
Instituto https://www.institutonetclaroembratel.org.br/quem-somos/relatorio-social/  
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