




Superendividamento:  É o fenômeno social, 
jurídico e econômico capaz de gerar a 
impossibilidade do consumidor, pessoa física e 
de boa-fé, de pagar as suas dívidas, com 
prejuízo do sustento próprio e de sua  família. 



1. Situações inesperadas
2. Descontrole financeiro
3. Compulsão por compras (distúrbio emocional)
4. Emprestar o nome ou ser fiador
5. Falta de planejamento financeiro pessoal
6. Oferta de crédito fácil (publicidade)
7. Falta de informação e de orientação 

financeira



Emocionais: Depressão, ansiedade, stress, 
brigas conjugais.



Socioeconômicas: Inclusão do nome nos 
cadastros restritivos de crédito, dificuldade de 
colocação no mercado de trabalho, 
impossibilidade de pagamento de despesas 
essenciais, exclusão da sociedade de 
consumo.



Jurídicas: Possibilidade de sofrer uma ação de 
cobrança na justiça. 





Tecnologias contemporâneas para 
criar, aprender e viver melhor
Case - LINCE



Tecnologias contemporâneas para 
criar, aprender e viver melhor

   



Laboratórios Interativos Nômades
para Criatividade e Experimentação



vídeo

 

Sobre o lince (entrevistas): 
vimeo.com/278102537 (3min 3s)

https://vimeo.com/278102537


Cultura digital 
na periferia



Arte / educação



Desmistificação 
da tecnologia



Cultura e tecnologias livres



Criatividade + Cidadania



Tecnologias contemporâneas 



Contínuo de Paul Milgram, 1994
Representando o real e o virtual como opostos



Atualização de Romero Tori, 2015
Representando o virtual como parte da realidade



HMD - head-mounted display:
óculos de realidade virtual Projeto LINCE

Vivência no Parque Raul Seixas - 
COHAB II - São Paulo



Realidade Aumentada

The Golden Calf, Responsive 
Installation 1994
Jeffrey Shaw



Golden Calf >>> vídeo (44s)   



HMD - head-mounted display:
óculos de realidade virtual Projeto LINCE

Vivência no Parque Raul Seixas - 
COHAB II - São Paulo



A startup, Rendever Health desenvolve programas de 
realidade virtual para entretenimento em instalações de 
vida assistida visando testar e tratar idosos para os 
efeitos do envelhecimento.



Ação  “Tecnologia & Vida”

INTEL + Agência Razões pra Acreditar

São Paulo

Terceira Idade usando realidade virtual



Terceira Idade + Realidade Aumentada>> vídeo (2min 52s)   

https://youtu.be/3Cm-YE_bZ4s


Captação em realidade virtual

Rio de Lama (2016) 

Curta 3D sobre o rompimento da barragem 
da Samarco em Mariana, MG 

Tadeu Jungle 



Rio de Lama (trecho) >>> vídeo (1min17s))   



http://www.youtube.com/watch?v=7zQZqqSkJq0


BLACKOUT, 2017
Scatter, Mei-Ling

Captação volumétrica para 
realidade virtual



BLACKOUT, 2017
Scatter, Mei-Ling

Espaço da instalação de 
realidade virtual

https://vimeo.com/142927548


Blackout (trecho) >>> vídeo (40s))

https://vimeo.com/217524159   

vídeo

https://vimeo.com/217524159


HaptX Gloves 

Realistic Touch for Virtual Reality



vídeo

Luva empresa HaptX (1min 3s)

https://youtu.be/2C2_kbjtjRU

https://youtu.be/2C2_kbjtjRU


Obrigada!
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