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Equipe Jaguar fatura título na Copa do Mundo de robótica
Em torneio disputado na Alemanha, time do campus Volta Redonda venceu o desafio
SuperTeam, uma corrida entre robôs
Virou rotina. A equipe de robótica Jaguar voltou ao campus Volta Redonda com mais títulos de
peso na bagagem. Os alunos trouxeram da Copa do Mundo de Robôs 2016 (RoboCup 2016), na
Alemanha, o troféu de campeões do desafio “SuperTeam”, uma disputa entre 26 equipes de 24
países. O torneio aconteceu entre os dias 30 de junho e 3 de julho, na cidade de Leipzig.
A Jaguar ganhou ainda um certificado de prêmio de melhor performance, ficando em 4º lugar na
categoria, entre os times que se apresentaram individualmente.
O “SuperTeam” é uma competição dentro da RoboCup, na qual os grupos são divididos em times
de três equipes, que disputam juntas o troféu. A Jaguar foi selecionada para realizar a
apresentação ao lado dos grupos da Alemanha e do Egito. Juntos, eles conquistaram o primeiro
lugar na modalidade, que envolve uma corrida de revezamento de robôs.
Leia mais.

História e cultura hispânica são
tema de mostra no campus
Resende
O campus Resende realizou, no dia 13 de julho, a
I Mostra Hispânica da unidade. A ideia foi levar
aos estudantes do curso técnico em Guia de
Turismo aspectos culturais, históricos e
geográficos de alguns dos 21 países que têm o
espanhol como língua oficial.

Pratos típicos de países latinos fizeram parte
da mostra

As atividades foram preparadas pelos docentes de
Língua Espanhola, História, Sociologia, Geografia
e Turismo do campus, ao lado de alunos do curso técnico.
Leia mais.

Professora do campus São
Gonçalo participa de festival
de cinema no Recife
Professora do campus São Gonçalo e
coordenadora do Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Indígenas da unidade, Janaína

Para Janaína, cinema hoje vive 'primavera
feminina'

Oliveira foi uma das convidadas do Festival
Internacional de Cinema de Realizadoras
(Fincar), que aconteceu no Recife (PE), entre os
dias 6 e 9 de julho.

Com exibição de curtas, médias e longas
metragens - selecionados entre cerca 2,4 mil trabalhos de 111 países -, o festival debateu
questões que envolvem a mulher e o cinema.
Janaína, que é coordenadora do Fórum Itinerante de Cinema Negro (FICINE), participou no dia 7
da roda "Cinema Negro no Feminino". Para ela, estamos vivendo uma ‘primavera feminina’ no
cinema, com maior participação das mulheres negras na produção audiovisual. “Estou contente
de participar deste momento em que vemos as mulheres do cinema se articulando e promovendo
iniciativas como esta”, comemorou.
Leia mais.

Leia também
Ministério da Educação divulga a realização das Olimpíadas Internacionais de Matemática,
Química e Estatística
Alunos da Produção Cultural aprendem na teoria e na prática
Curso Técnico em Administração do campus Pinheiral tem aumento na procura
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