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Divulgação/ USP São Carlos

Robô é usado em um projeto com adolescentes de escolas públicas e particulares

Imagine um robô preparado para dar aulas a adolescentes. Não precisa viajar no tempo para encontrar essa cena aparentemente futurística. Em São

Carlos, a 206 quilômetros de Rio Preto, um robô humanoide é utilizado para ensinar geometria a 62 alunos com idades entre 13 e 14 anos, matriculados

em escolas públicas e particulares da cidade.

A tecnologia do Robô NAO é o foco de pesquisas realizadas no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. Uma

delas, do pesquisador Adam Moreira, utiliza um sistema de visão computacional para programar o robô para reconhecer guras geométricas planas. Com

isso, é possível propor desa os aos alunos, como descobrir o nome de uma gura a partir das dicas fornecidas pelo robô.

Se o aluno acerta, o robô reage abrindo os braços e piscando as luzes dos olhos. Mas, se o aluno erra a resposta, o robô abaixa a cabeça e ca com os olhos

vermelhos. “As reações foram programadas com o objetivo de torná-lo mais humano, o que facilita a criação de uma relação de empatia com os jovens”,

explica Adam, que é aluno de doutorado do ICMC.

A partir de um questionário sobre guras geométricas aplicado aos jovens, o pesquisador elaborou um relatório que mostra que os estudantes que

participaram das aulas com o NAO tiveram um desempenho melhor (84.61% de acertos) em relação aos que não tiveram contato com o robô (60% de

acertos). Roseli Romero, professora do ICMC e orientadora do trabalho, explica que a tecnologia ainda pode ser aplicada em outras áreas. “Nós optamos

por trabalhar conceitos matemáticos utilizando os robôs, mas é possível programá-lo para ensinar física, geogra a ou português”, a rmou. 
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Um robozinho promete dar vida a qualquer smartphone. Trata-se do NEO, uma plataforma

que transforma um simples celular em um robô inteligente e autônomo, que pode carregar

objetos, ser controlado a distância e até enviar imagens da câmera para outro dispositivo.

Os desenvolvedores do NEO buscam nanciamento coletivo no site Catarse para viabilizar

o projeto. Até agora, foram arrecadados R$ 2 mil, de uma meta de R$ 25 mil.

 

 

 

 

Uber vai monitorar trânsito

Motoristas do Uber já utilizam outras plataformas para identi car as melhores rotas e

evitar o trânsito intenso das grandes cidades. O Google Maps e o Waze, por exemplo,

oferecem esse serviço, utilizando informações geográ cas para traçar a melhor rota aos

usuários. Agora, o Uber também pretende entrar nesse mercado, por meio do aplicativo

Movement, que deve funcionar de forma bastante parecida com os concorrentes. Vamos

aguardar.

 

 

 

Dicas da semana

Em busca da sel e perfeita

Esconder uma espinha, tirar a oleosidade da pele, melhorar o cabelo e até eliminar aquela gordurinha indesejada. Não, a dica da semana não é de nenhum

tipo de maquiagem ou tratamento estético. São aplicativos para melhorar suas fotos, sem precisar recorrer a programas mais so sticados, como

Photoshop. Con ra as dicas:

 

 

 

Beauty Plus

O app ostenta mais de 70 milhões de downloads e promete milagres: ele remove olheiras,

espinhas, manchas na pele e até melhora seu sorriso e muda a cor de seus olhos.

 

 

 

 

 

 

YouCam Perfect
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O aplicativo promete a sel e perfeita e a rma manter a beleza natural da pele. Entre os

recursos disponíveis estão correção de imperfeições, remoção de rugas, reformulação do

rosto e até mesmo fazer a pessoa parecer mais magra.

 

 

 

 

 

Cymera

Além de oferecer

ferramentas para dar

aquele retoque em suas

fotos, esse aplicativo ainda

conta com vários recursos

de edição, como adesivos,

colagens fotográ cas, grade, layout, molduras, maquiagem virtual e uma “câmera mágica da beleza”.

 

 

 

 

Trending

 

De saída

Barack Obama já está de malas prontas para deixar a Casa Branca, mas, se depender do

Spotify, ele pode continuar ostentando o cargo de presidente. É que a plataforma de

streaming de músicas abriu uma vaga para “Presidente de Playlists”, feita sob medida para

Obama. Entre as exigências, está “pelo menos oito anos de experiência, governando uma

nação com alta autoestima” e “bom espírito de equipe, ética de trabalho excelente, uma

atitude amistosa e acolhedora e que seja um prêmio Nobel da Paz”.

 

 

Atualização

A nova versão do WhatsApp traz um recurso há muito aguardado: a possibilidade de compartilhar imagens em GIF nas conversas. Assim como no

Messenger, o recurso inclui a busca por GIFs dentro da própria plataforma.

Bloqueio

O Pokémon Go virou febre no ano passado e logo caiu no esquecimento. Mas, quem não se esqueceu do jogo dos monstrinhos foram as autoridades

chinesas, que decidiram proibir o game no país. Não só o Pokémon Go, mas qualquer game que utilize a tecnologia de realidade aumentada serão

censurados em breve. O motivo, segundo o governo chinês, é que esse tipo de jogo tem sido responsável por acidentes de trânsito.
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O lme Assassin’s Creed, que teve pré-estreia em Rio Preto na quarta-feira, 11, ganhou uma brincadeira interativa no Twitter. Começa com um tweet de

um teaser do lme. Ao nal do vídeo, o internauta pode responder à mensagem de duas formas: #InvestigarOPresente ou #ExplorarOPassado. A partir

daí, é direcionado a várias opções, como se precisasse escapar de uma perseguição. O caminho de tweets leva a uma mensagem nal, dizendo que o lme

estreia nesta quinta-feira, 12. Uma boa jogada para promover o longa-metragem inspirado no jogo de videogame.
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