Corollarium é escolhida pelo MinC para expor na feira Museum
Connections 2016
A Corollarium Tecnologia foi uma das empresas escolhidas para fazer parte da delegação
brasileira na Museum Connections 2016, que ocorrerá em Paris, nos dias 20 e 21 de janeiro de
2016.
Museum Connections é uma feira internacional de museus que está em sua 21a edição.
Representantes de museus e de empresas do setor do mundo todo visitam esta feira. Neste
ano a Corollarium foi selecionada, em um edital do Ministério da Cultura do Brasil, para integrar
delegação brasileira e expor seus produtos e soluções na feira.
A tecnologia da Corollarium para museus inclui sua plataforma para sites web e controle interno
do acervo, com suporte a dispositivos móveis; visita remota com vídeo; realidade aumentada e
QRcode; aplicações interativas e ambientes imersivos de realidade virtual entre outros. A
empresa pesquisa e desenvolve soluções voltadas para o segmento cultural (museus, galerias
e instituições) que contemplam as necessidades de facilidade de uso, robustez, pouca
manutenção e baixo custo.
É criadora e responsável pelo site ZCult.org (
https://zcult.org
), um catálogo aberto e gratuito
que inclui instituições culturais de todo o mundo.
A empresa também foi previamente selecionada pelo CNPq, o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, para ter apoio à pesquisa e desenvolvimento, no
programa RHAE (Programa de Formação de Recursos Humanos em Áreas Estratégicas).

Sobre a Corollarium
Focada em tecnologia para visualização, a Corollarium trabalha com realidade virtual, realidade
aumentada e computação gráfica. Com o crescimento das possibilidades da Internet, também
tem produzido aplicações web e mobile para complementar seus produtos de visualização.
Desde sua fundação em 2009 a empresa manteve a cultura de pesquisar e desenvolver sua
tecnologia e continuamente estar a par de pesquisa de ponta no mundo, envolvida com centros
acadêmicos de excelência  atualmente desenvolve pesquisas no Brasil e na Europa. Seu
objetivo é oferecer soluções acessíveis de alta qualidade e baixa manutenção com ênfase na
praticidade de implementação e uso.
Sua gama de produtos também inclui simuladores 3D para treinamento de pessoal (serious
games), sistemas de conteúdo e interativos para museus, marketing e publicidade, oferecendo
possibilidades de customização.
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