
O Smart Campus Newton é um programa comprometido com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda

2030 da Prefeitura de Belo Horizonte. O foco é trabalhar com projetos de Cidades Inteligentes em 10 eixos de atuação,

usando o espaço do campus universitário como prototipagem e com o diferencial de formar líderes já nos primeiros

períodos do curso.
O PROBLEMA:

A urbanização é um fenômeno que tem tomado grandes proporções nos últimos anos. A

estimativa da ONU é que a população mundial alcançará os 11.2 bilhões no ano de 2100.

Com esse aumento, uma série de problemas são gerados. Nossos recursos são limitados

e temos que usá-los de forma sustentável e inteligente. A solução são Cidades mais

inteligentes, Humanas e Sustentáveis. Por isso o Smart Campus se preocupa com

soluções para as Cidades, usando o campus como espaço de aprendizado e

prototipagem.

METODOLOGIA:

O Smart Campus é organizado em 10 eixos de trabalho que correspondem basicamente a um tema em que uma cidade

necessita desenvolver. Um aluno em cada eixo é responsável por trazer soluções para o eixo pertinente. Através de

soluções inovadoras, uso de metodologias de Gerenciamento de Projetos eficazes e estabelecimento de parcerias, o Smart

Campus é capaz de trazer soluções de impacto para as cidades.

RESULTADOS:

• 1º Lugar Hackathon PBH IoT, Dados Abertos e Soluções Urbanas;

• Parceria com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte;

• Parceria com ações como a Bike Anjo e Enactus;

• Participação em eventos externos nacionais e internacionais de referência em Smart Cities;

• Curso de Informática para a Comunidade do Morro das Pedras;

• Ações de estímulo à leitura, como a Feira de Livros e “Com Amor é outra história”;

• Realização de eventos como Maio Amarelo, Semana do Meio Ambiente e Dia Internacional do Trânsito;

• Implantação da Coleta Seletiva de Óleo Usado e Eletrônicos;

• Elaboração da competição Transformando o Mundo nas Escolas;

• Desenvolvimento de aplicativos de estímulo de economia criativa e acessibilidade;

• Desenvolvimento de um Holograma para fins educacionais;

• Mais de 3000 pessoas impactadas no ano de 2018.

ESTE PROJETO ESTÁ 

COMPROMETIDO COM:

RESULTADOS A LONGO PRAZO:

• Ser uma referência em Smart Cities para Minas Gerais;

• Formação de lideranças de aluno;

• Desenvolver projetos cada vez mais complexos;

• Promover soluções inovadoras em todos os eixos do Smart Campus;

• Projetos gerando soluções e modelos de negócio para as cidades.

“O programa superou todas as minhas expectativas, isto que nos faz pensar fora da caixa. Trabalhar em equipe, exercitar o
raciocínio e criatividade, aplicar conhecimentos técnicos e científicos aprendidos ao longo da graduação para solucionar
problemas, é uma das várias coisas que pude aprender. Pude conhecer empresários e agentes do setor público, o que me
ajudou a desenvolver habilidades de oratória. Ser um Smartiano significa superar a si próprio em prol de um bem comum.’’
(MARCO BUSTAMANTE, ALUNO DE ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO E TRAINEE DO SMART CAMPUS)
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