SUGESTAO DE PAUTA

De mulheres na inovação ao autismo, painéis do Tech Art Festival irão
explorar temas sociais e tecnológicos
Imagens - https://www.dropbox.com/sh/syfdv2gp3tonrzv/AABcplh8ZZgd9BhtBFcw9wDda?dl=0

A programação da 2ᵃ edição do Tech Art Festival, que acontece dia 21 de março, das 11h às 20h, na
Fábrica do Futuro, no quarto distrito, em Porto Alegre, vai contar com painéis que vão provocar o debate
de temas como: mulheres que inovam em um ecossistema conservador; Negócios de Impacto; Inovação em
Porto Alegre; Autismo; indústria criativa de games e mulheres na arte, com convidados que estão
escrevendo essas histórias nas suas carreiras e negócios.
O evento também é uma celebração de um ano de vida do ecossistema da Fábrica do Futuro e convida as
pessoas para conhecer a vida pulsante do habitat que reúne projetos e mentes criativas em educação,
cultura e inovação. A base do festival é relacionar arte e tecnologia, buscando novas linguagens, formatos,
reflexões e comportamentos com talks, debates, showcases, gastronomia e experiências. Inteligência
Artificial, criatividade, propriedade intelectual e sensorialidade são outros temas transversais que serão
abordados nas atividades.
Confira como serão os painéis:


Painel As Futuristas - Como inovar em um ecossistema conservador - Quatro empreendedoras
do cenário gaúcho debaterão como a discriminação de gênero determina quem tem sucesso no
ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul: Maira Peres, CEO na startup Diosa Mão de Obra
Feminina; Raíssa Kist, criadora da @oiherself, marca de calcinhas e biquínis menstruais;
Camila Vargas, CEO da startup de biotecnologia BioIn; Ju Marchioretto, Fundadora e CEO da
Startup Aulalivre, com a mediação de mediação de Marta Karrer, jornalista e Coordenadora de
Comunicação da FdoF.



Painel Futuro Aceleradora – O Tech Art Festival recebe o lançamento da primeira aceleradora de
impacto do Rio Grande do Sul, a Futuro Aceleradora. O painel trará cases e startups com foco em
impacto socioambiental, unindo as últimas tendências do setor. Os convidados serão: Marcio
Jappe, Cocriador da Futuro Aceleradora e Sócio-fundador da Semente Negócios; Ellen Carbonari, da
Semente Negócios; Sérgio Finger, da startup Trashin e Maira Peres, da Diosa.



Painel Boy in the Woods – Animação que aborda o autismo e faz parte do Projeto Contos
Musicais, que mostra que a arte é a melhor forma de retratar realidades distintas e sensibilizar para
temas importantes. A composição narra a história de um menino que se perde do seu pai em uma
floresta, uma analogia para falar sobre o autismo. O painel vai contar com Francisco Hauck, autor
do conto e CEO da Fábrica do Futuro; Sheila Ferreira Menegotto, do Instituto Autismo e Vida e
Cameron Cross, da startup UBegin.com, com a mediação de Amaralina Xavier, do Instituto
Fábrica. O Boy in the Woods terá duas sessões exclusivas durante o Tech Art, das 12h40 às 12h50 e
das 13h às 13h310, seguido do painel. Assista o trailer: https://youtu.be/Y6f7PjaxBf0



Painel Desmistificando a Indústria criativa: de games a animações - Um debate que vai
desconstruir alguns conceitos pré-concebidos sobre produtores de games e de animações, mostrar o
dia a dia, as tendências e as últimas novidades desse universo. Como convidados: Caco Idiart,
sócio da Nano Biz Tools, designer premiado, design thinker, artista transmídia e pesquisador
independente e Fernando Stefano, Sócio da Alopra Estúdio.



Painel Mulheres na arte: a história não escrita - Neste encontro as pesquisadoras apresentarão os
dados coletados a partir do acervo artístico do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul
– MACRS e as reflexões acerca da representatividade de gênero presente nesse museu e no
contexto da nossa cidade. Convidadas: Cristina Barros; Marina Roncatto; Mel Ferrari e Nina
Sanmartin.



Painel Inovação em Porto Alegre – A conversa colocará no centro das discussões como os novos
conceitos de inovação - que na maioria das vezes parecem abstratos e distantes da nossa realidade
- impactam de fato no contexto da cidade de Porto Alegre, com convidados que estão inovando na
cidade em diferentes áreas: Camila Borelli, CEO e Co-founder Nau Live Spaces; Paulo Renato
Ardenghi Rizzardi, Diretor de Inovação da Prefeitura de Porto Alegre e Francisco Hauck, CEO
da Fábrica do Futuro, com a mediação de Tulio Milman, jornalista do Grupo RBS.

SERVIÇO
O que: 2ᵃ edição do Tech Art Festival
Quando: 21 de março (sábado)
Onde: Fábrica do Futuro (Câncio Gomes, 609 – Floresta) - Porto Alegre/RS
Horário: 11h às 20h
Ingressos: LOTE 1 - R$180,00 / [MEIA ENTRADA] - R$90,00
Compras pelo site: http://techartfestival.com.br/
Sobre a Fábrica do Futuro (https://fabricadofuturo.com/)
Inaugurada em março de 2019, a Fábrica do Futuro é um ecossistema que está colocando Porto Alegre no
mapa da inovação mundial por meio da tecnologia, arte, cultura e educação. Um conceito de habitat para
empreendedores, startups, scaleups, estudantes, artistas e investidores. Sediada na antiga fábrica de
enfeites Natalinos Wanda Hauck, fundada em 1942, a instalação se transformou e hoje é um complexo de
3000m², que conta com espaço de coworking de 100 posições; salas privativas para scaleups; auditório;
salas de aula; food corner, espaço digital, zona criativa, kids space e espaço Zen, e muito mais que está
sendo construído. Sedia ainda o Audio Porto, eleito melhor estúdio de Gravação e Mixagem do Brasil no
Prêmio Profissionais da Música 2018.
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