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Google seleciona educadores para evento de tecnologia

Se é professor/educador e
tem interesse em usar tecnologia na escola, estão abertas as
inscrições para participar do
Google Teacher Academy. Após
experiências em diversos países, o evento irá acontecer pela
primeira vez no Brasil, no escritório do Google em São Paulo
(SP). Nos dias 9 e 10 de outubro, será promovido um intensivo de desenvolvimento profissional para os 50 selecionados
para as actividades.
O evento é direcionado para
professores do ensino fundamental e médio de todo o mundo, porém, os brasileiros terão
prioridade na selecção para o
encontro. Durante o encontro,

os
participantes
terão experiências
práticas com ferramentas do Google
e irão aprender
sobre estratégias
educacionais para
melhorar o processo de ensino e
aprendizagem utilizando
recursos
como o Google
Apps for Education e Google
Earth.
As inscrições estão abertas
até o dia 29 de agosto. Para
participar, os educadores devem preencher um formulário
on-line e incluir a url de um
vídeo com duração de um minuto sobre a pergunta: “Como
você inova na sala de aula ou
na comunidade educacional
usando tecnologias do Google
para gerar uma mudança positiva?” O professor não precisa
necessariamente estar no vídeo, mas deve pensar em uma
forma criativa de demostrar
sua desenvoltura, comprometimento, personalidade e interesses. É importante que a

gravação seja inédita. Não serão
aceitos vídeos feitos para outros
projectos.
Serão selecionados aproximadamente 50 educadores para
comparecer a cada Google
Teacher Academy. Eles serão
escolhidos com base na sua experiência profissional, paixão
pela educação e sucesso no uso
de tecnologia no ambiente escolar. Podem se candidatar professores, especialistas de currículos, especialistas em tecnologia,
bibliotecários, administradores,
instrutores e outros profissionais
que atuam na área. O resultado
da seleção será divulgado no dia
5 de setembro.
Após comparecer ao evento,
os educadores participantes se
tornarão professores certificados
pelo Google, nomeados como
entusiastas pelo uso de tecnologias e abordagens inovadoras de
ensino a aprendizado. Entre outras vantagens, eles terão acesso a uma comunidade on-line
privada e poderão participar de
projectos em conjunto com o Google. (In
http://www.arctelcplp.org/, 27.08.2014).
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CE pode estar a preparar uma investigação às
práticas concorrenciais da Qualcomm

Segundo uma notícia da Reuters, a investigação pode avançar
já a seguir ao verão e é uma consequência
de
uma
queixa
apresentada pela Icera em 2010.
Um ano antes de ser adquirida
pela Nvidia, a fabricante terá dito
às autoridades europeias que a
Qualcomm usava técnicas menos
legítimas para bloquear a ação da
concorrência.
Os processadores da Qualcomm estão presentes na maior

parte dos equipamentos móveis
que hoje estão no
mercado. Do iPhone, ao Windows
Phone, passando
por boa parte dos
modelos Android,
sobretudo os de
gama média e alta,
a tecnologia da
Qualcomm
está
presente em chips
ou SOCs (System on a Chip).
A notícia avançada hoje pela
Reuters não tem confirmação
oficial e cita fontes próximas à
companhia. Nem a Qualcomm
nem a Comissão Europeia quiserem fazer comentários sobre o
assunto, escreve a agência.
Se o processo avançar e a
Qualcomm for considerada culpada pode enfrentar uma multa
até 2,5 mil milhões de dólares.
(In http://www.arctel-cplp.org/,
27.08.2014).

Beira sem comunicação
A CIDADE da Beira esteve
desde a manhã de ontem até pelo
menos à hora da elaboração desta notícia com graves problemas
na comunicação telefónica e no
processamento de dados através
da internet.
A situação, segundo apurámos,
também afectou o funcionamento
normal dos bancos e outros
serviços, o que levou a que muitas instituições funcionassem a
meio gás durante quase todo o
tempo normal de expediente.
Informações apuradas de fon-

tes não autorizadas da empresa
Moçambique Celular e que não
foram confirmadas pelas autoridades indicam que o problema
derivou-se de um corte na fibra
óptica na região sul do país.
Entretanto, contactos feitos pela
nossa Reportagem na Beira junto das empresas TDM e do Instituto Nacional das Comunicações não surtiram qualquer
efeito, pois ninguém estava em
condições de prestar qualquer
esclarecimento sobre o assunto.
(In
Jornal
Notícias,
28.08.2014).

TDM em mais uma
feira de saúde em
Quelimane
A TDM (Telecomunicações de
Moçambique) promove ESTE sábado, na cidade de Quelimane,
Província da Zambézia, mais uma
Feira de Saúde, com o objectivo
de promover a saúde física e
mental dos seus colaboradores,
em particular, e do público, em
geral. Esta acção insere-se no
conjunto de iniciativas de Responsabilidade Social levadas a cabo
pela empresa.
O evento terá lugar no Jardim
Municipal da cidade de Quelimane, sob o lema “Um Compromisso
Social pela Promoção da Saúde
no Local de Trabalho” e será marcado pela promoção de diversas
actividades físicas, com destaque
para a ginástica aeróbica e despiste do cancro de mama.
Ainda durante o evento, que
conta com o apoio técnico da Direcção Provincial de Saúde da
Zambézia, serão feitos testes de
tuberculose, malária, glicemia/
diabetes, HIV-Sida, medição de
tensão arterial, colesterol e cálculo do índice de massa corporal.
No local, também será feita a
divulgação e sensibilização sobre
a importância da nutrição para a
saúde, a necessidade de doação
de sangue, o aconselhamento e
testagem em saúde.
Importa ainda realçar que a
TDM iniciou com a promoção de
Feiras de Saúde em 2011 e as
mesmas já foram promovidas em
todas as capitais provinciais.
(In mediaFAX, 29.08.2014).
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Apple está a pagar às operadoras para distribuir
conteúdos de forma mais rápida
A qualidade paga-se. Sempre
foi assim do lado dos consumidores. Mas para que haja essa
qualidade, por vezes as empresas também têm que pagar. E
isso é exatamente o que a Apple está a fazer nos EUA.
A Apple está a pagar às operadoras de telecomunicações para
que os conteúdos distribuídos
cheguem mais rápido aos utilizadores. Como? Através da criação
de redes dedicadas de distribuição de conteúdos (CDN na siga
em inglês).
Em vez de os pedidos de informação dos utilizadores terem que
passar por centros de dados que
só existem em determinadas localizações, a Apple está a apos-

tar numa rede mais descentralizada. Como explica o The Verge, se um utilizador de Nova
Iorque descarregar uma música
do iTunes essa música virá de
um servidor próximo da cidade e
não de um que fica na outra
ponta do país.
Por norma estas redes de distribuição são subcontratadas a
empresas especializadas, mas a
Apple estará a firmar acordos
com as operadoras de telecomunicações norte-americanas
para que sejam elas a assegurar o serviço.
A estratégia que a Apple está
a adotar já é utilizada por outros
gigantes da distribuição de con-

teúdos através da Internet, como o
Netflix.
A aposta da tecnológica de Cupertino serve por exemplo para
antecipar o lançamento do Mac
OS X Yosemite e do iOS 8 que
chegam no outono e que vão sobrecarregar os servidores.
Mas estes investimentos não
estão livres de polémica. Os especialistas ainda estão a tentar perceber se acordos semelhantes
podem colocar em causa a neutralidade da Internet e se as CDN
podem tornar-se uma tendência:
onde as empresas com mais dinheiro terão uma capacidade de
distribuição mais eficaz e mais
rápida. (In
http://tek.sapo.pt,
01.08.2014).

Facebook muda regras para diminuir
"spam de notícias"
O Facebook fez duas atualizações em sua página
nesta segunda-feira (25 de
Agosto) para diminuir a
quantidade de “notícias
spam” na cronologia de
seus utilizadores. A primeira
procura diminuir a quantidade de “caça-cliques” e a segunda ajuda às pessoas na
visualização de links partilhados em um formato melhorado.
O caça-clique funciona ao
publicar um post com uma

legenda que chame a
atenção do leitor a clicar e
entrar num link para ver
mais. Posts desse género
costumam gerar mais cliques, o que aumenta sua
presença na cronologia
dos utilizadores. No entanto, segundo o Facebook,
uma recente pesquisa da
empresa revela que 80%
dos utilizadores preferem
ver posts que consideram
úteis.
Já a partilha de posts,
terá como prioridade o for-

mato composto por foto
grande e legenda, sem links.
Novamente, o Facebook
chegou a este resultado por
meio de análise.
Em suma, a partir de agora
tanto o utilizador do Facebook como as empresas que
publicam posts na rede social devem publicar seus posts
sem links na legenda. Desse
modo terão destaque e aparecerão mais na linha do
tempo dos utilizadores. (In
http://www.arctel-cplp.org/,
27.08.2014).

