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IFRJ é o organizador do Encontro
Nacional de Computação dos
Institutos Federais
O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) é a
instituição organizadora do 3º Encontro Nacional de
Computação dos Institutos Federais (Encompif), que ocorre entre os dias 4 e 7 de julho, na
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O professor de
Informática Carlos Roberto de Oliveira Júnior, do campus Arraial do Cabo, é o coordenador do
evento.
O Encompif, que tem por objetivo reunir professores e alunos do ensino médio dos Institutos
Federais e Cefets de todo o país, será realizado em conjunto com o XXXVI Congresso da
Sociedade Brasileira de Computação.
Trabalhos nas diversas áreas da computação poderão ser submetidos, desde que atendam a
uma das três trilhas a seguir:
1. Trabalhos em que existe a orientação de alunos do ensino médio;
2. Trabalhos desenvolvidos em cursos de gradução e pós-graduação;
3. Trabalhos que são iniciativas de professores.
Para mais informações, acesse www.csbc2016.com.br.

Campus Nilópolis se une para
combater o mosquito aedes aegypti
A luta contra o mosquito aedes aegypti é responsabilidade de
todos. Pensando em fazer sua parte como instituição
formadora de alunos cidadãos, preocupados com o ambiente
em que vivem e com a comunidade externa, o campus
Nilópolis promoveu, no dia 29 de janeiro, o “Faxinaço –
Institutos Federais contra o Aedes aegypti”.
O evento - uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) buscou promover ações de combate ao mosquito transmissor
da dengue, da chikungunya e do zika vírus. Os alunos ficaram
responsáveis por acabarem com os possíveis focos da larva
que poderiam afetar a saúde da população interna e externa.
Leia mais.

Seminário em Realengo discute o
problema social da população de rua
Um diálogo, que foi das ruas à sala de aula, marcou o
seminário que ocorreu no dia 26 de janeiro, no campus
Realengo. Pensado e organizado pelos alunos da
disciplina de Inclusão Social, o evento “Consultório na rua:
desafios e articulações possíveis para a inclusão da população em situação de rua ao SUS”
contou com a participação da terapeuta ocupacional Marina Giuntine e do psicólogo Rodrigo
Nascimento.
A ação seguiu um calendário de atividades que têm como objetivo chamar a atenção dos alunos
às questões sociais.
Leia mais.

Campus Engenheiro Paulo de
Frontin participa de reunião de
incubadoras fluminenses
Convidado pela Rede de Incubadoras, Polos e
Parques Tecnológicos do Rio de Janeiro (Reinc),
o campus Engenheiro Paulo de Frontin participou
de reunião com o novo presidente da Associação
Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), Jorge Luis
Nicolas Audy, no último dia 2. O campus foi representado pelo diretor-geral, Rodney
Albuquerque.
O encontro, que aconteceu no espaço Startup Nave, da Universidade Estácio de Sá, tratou da
revisão do estatuto da associação, de aspectos relacionados ao cenário atual das incubadoras
no estado do Rio de Janeiro e da preparação para a 26ª Conferência Anprotec de
Empreendedorismo e Inovação, que acontecerá entre os dias 17 e 21 de outubro, em Fortaleza.
Leia mais.
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