
Sincap: um exemplo 
prático de colaboração 
e n t r e A c a d e m i a e 
Sociedade 



Olá, Eu sou Paulo Sérgio dos 
Santos Júnior 

BA, MSc em Ciência da Computação 
•  Professor do IFES/Serra  
•  Coordenador do Leds 
 
email: paulo.junior@ifes.edu.br 



2. 
Sociedade e Academia 
Como colaborar? 



Vamos analisar a Sociedade e Academia 

1.  Sociedade procurando soluções para seus 
problemas (transporte, violência, …) 

2.  Sociedade procurando por pessoas qualificadas 
para resolver seus problemas 

3.  Academia procurando por novos problemas 

4.  Academia produzindo soluções para problemas 

5.  Academia formando pessoas qualificadas para 
resolver problemas 



 Problema  
… é a “cola” que une 

a Academia e a 
Sociedade! 



2. 
Doação de órgão 
Um problema social 



10.905 
transplantes no primeiro semestre de 2011 

12,7% 
de aumento 

12.287 
transplantes no mesmo período de 2012 



Brasil: 12,9 
doadores por milhão de habitantes  

USA: 25 
doadores por milhão de habitantes 

Espanha: 30 
doadores por milhão de habitantes 



Processo de doação de órgão 

1. 
Notificação 

de óbito 

2. 
Entrevista 
Familiar 

3. 
Captação 
do órgão 



Processo de doação de órgão 
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Notificação 

de óbito 
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do órgão 



Somente 1 
entre 8 possíveis doadores são notificados 

aos CNCDOs 



Processo de doação de órgão 

1. 
Notificação 

de óbito 

2. 
Entrevista 
Familiar 

3. 
Captação 
do órgão 



22% 
das doações não foram efetivadas devido a 

recusa familiar 



Processo de doação de órgão 

1. 
Notificação 

de óbito 

2. 
Entrevista 
Familiar 

3. 
Captação 
do órgão 



3 em 10  
córneas captadas são aptas para 

transplante 



 
 
No Espírito Santo 
Todo o processo é 
Manual e via Fax!  



O que motivou 
pegar o problema? 





Como resolver 
esse problema? 
O CNCDO/ES foi ao IFES (Leds) 



3. 
 
Laboratório de Educação 
em Desenvolvimento de 
Sistemas 



“ 
um ambiente multidisciplinar, 
prático e de experimentação no 

qual alunos, professores e 
instituições públicas e privadas 

possam interagir e, assim, 
gerar conhecimento e novas 
tecnologias que beneficiem a 

sociedade  



Educação = Ensino + Pesquisa + Extensão 

Ensino 

 
Pesquisa 

 
Extensão 



Ecossistema Academia e Sociedade para o Sincap 



Modelo de Projeto do Leds 

Comunidade 

Órgão do Ifes 

Laboratórios  
de pesquisa 

Empresa Júnior de 
 Design da Ufes 



4. 
SinCap 
Sistema de Informação de 
Notificação e Captação de Córnea 



Sincap 



SinCap 

◎ Permite executar e acompanhar o 
processo de doação pela internet. 

◎ Possui um modulo mobile para 
captação; 

◎ Fornece relatórios estatísticos; 

 



SinCap: Notificação de Óbito 



SinCap: Entrevista 



SinCap: Tela de acompanhamento 



SinCap: Mobile 



SinCap: dados 

◎  50 mil reais em investimento (Fapes) 

◎ Duração: 1 ano 6 meses de projeto 

◎ Equipe: 2 professores e 5 bolsas 
(IFES/UFES) 

 



SinCap: Equipe 



SinCap: Tecnologia 



SinCap: Aprendizado 



4. 
Resultados 
Ensino, Pesquisa e Extensão 



12 alunos 
Participantes do projeto (Ensino) 

12 palestras 
Realizadas pelos alunos (Ensino) 

3 artigos 
Publicados (Pesquisa) e mais 3 no 
forno 



4 curso 
Realizados pelos alunos (Ensino/
Extensão) e mais 3 no forno. 

1 Sincap 
(Extensão) e mais 2 projetos sendo 
preparados 



Obrigado! 
Alguma dúvida? 


