01/12/2014

In Foco 243  Professor do IFRJ recebe bolsa do programa Jovem Cientista do Rio de Janeiro

Like

Tweet

Pin

+1

in

Informativo semanal da Assessoria de Comunicação do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro  IFRJ. Nº 243.
Envie sua sugestão de pauta para ascom@ifrj.edu.br.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2014.

Professor do IFRJ recebe bolsa do
programa Jovem Cientista do Rio de
Janeiro
O IFRJ parabeniza o professor Adriano Gomes da Cruz,
pesquisador da equipe de alimentos do campus Rio de
Janeiro, que recebeu uma bolsa concedida pela Fundação
Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio
de Janeiro (FAPERJ) do programa "Jovem Cientista do Nosso
Estado  2014", com a pesquisa intitulada "Queijo prato
reduzido de sódio com bactérias probióticas: processamento,
características sensoriais e benefícios da ingestão em ratos hipertensos".
data:text/html;charset=utf8,%3Cdiv%20id%3D%22madmimi_outer_wrapper%22%20class%3D%22animation%22%20style%3D%22opacity%3A%201%…

1/3

01/12/2014

In Foco 243  Professor do IFRJ recebe bolsa do programa Jovem Cientista do Rio de Janeiro

O programa contou com a participação de mais de 500 pesquisadores, que foram avaliados de
acordo com os critérios: o mérito científico; a demonstração da capacidade de formação de
recursos humanos; o potencial multiplicador do projeto, pela articulação com outros grupos
consolidados; a participação de jovens pesquisadores na equipe responsável pelo projeto de
pesquisa; a participação em programas de pósgraduação stricto sensu em instituições sediadas
no estado; e a relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico, ambiental e
social do estado.
A entrega dos prêmios concedidos aos contemplados será realizada em cerimônia no Palácio
Guanabara, no dia 26 de novembro, às 10h, com a presença do governador, Luiz Fernando
Pezão, e do secretário de Ciência e Tecnologia da FAPERJ, Alexandre Vieira.

Portfólio foi criado para dar apoio as instituições que
possuem TIC
O Sistema FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) promoveu, no dia 11
de novembro, o evento “TI & Telecom: Desafios para 2022”. Durante o encontro foi lançado o
portfólio de apoio a TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), que contou com a presença
de diversas instituições da área, dentre elas, o IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro) 
campus Engenheiro Paulo de Frontin.
Em 2015, o FIRJAN estará investindo na área TIC e as ações desenvolvidas no campus Eng.
Paulo de Frontin, como o curso superior de Tecnologia em Jogos Digitais, o curso técnico em
Informática para Internet e o Silício Fluminense – Incubadora de Jogos Digitais,
Empreendimentos e Economia Criativa contribuirão para o desenvolvimento econômico, social e
tecnológico do estado do Rio de Janeiro.
Saiba mais AQUI

Estudantes simulam dificuldades do
idoso e buscam soluções inovadoras
A simulação das dificuldades vividas pelos idosos foi uma das
atividades dos estudantes que participaram da Oficina de
Inovação em Saúde, na 38ª edição da Reunião dos
Dirigentes das Instituições Federais de Educação Profissional
e Tecnológica (Reditec), em Porto Alegre. Antes de iniciar os
trabalhos de desenvolvimento de projetos e produtos
inovadores voltados à saúde do idoso, os estudantes usaram
uma vestimenta que limita os movimentos e óculos que
simulam doenças, como catarata e glaucoma, dentre outras.
Saiba mais AQUI

IFPE promove o III Fórum Mundial de
Educação Profissional e Tecnológica
O III Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica
(FMEPT) será realizado entre os dias 26 e 29 de maio de 2015, no Centro de Convenções de
Pernambuco. A expectativa é de que 20 mil pessoas compareçam no encontro ao longo desses
quatro dias.
O evento surgiu a partir do Fórum Mundial de Educação e do Fórum Social Mundial, e faz parte
de um movimento pela cidadania e pelo direito universal a educação, reunindo associações,
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entidades e instituições de todo o mundo.
Saiba mais AQUI
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