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Clipping IFRJ – Abril 2017
02/04
O Globo: Pesquisa on-line definirá cursos oferecidos em Niterói pelo IFRJ
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/pesquisa-on-line-definira-cursos-oferecidosem-niteroi-pelo-ifrj-21145550

Niterói Top Notícias: Pesquisa on-line definirá cursos oferecidos em Niterói
pelo IFRJ – Jornal O Globo
https://niteroi.top/pesquisa-on-line-definira-cursos-oferecidos-em-niteroi-peloifrj-jornal-o-globo/

03/04
Fique Bem Informado: Em Arraial do Cabo, IFRJ realiza semana acadêmica.
http://www.fiquebeminformado.com.br/2017/04/em-arraial-do-cabo-ifrj-realizasemana.html

04/04
FLISOL: Niterói – RJ
https://flisol.info/FLISOL2017/Brasil/Niteroi

Site da Baixada: Nilópolis terá encontro voltado ao empoderamento feminino
http://noticias.sitedabaixada.com.br/cultura/2017/04/04/nilopolis-tera-encontrovoltado-ao-empoderamento-feminino/

05/04
A Shama: Fundação de Meio Ambiente de Arraial do Cabo participa da VII
Semana Acadêmica do IFRJ
http://www.ashama.com.br/portal/fundacao-de-meio-ambiente-de-arraial-docabo-participa-da-vii-semana-academica-do-ifrj/

#TamoJunto9Ano: Vagas Pro-técnico em São Gonçalo
http://tamojunto9ano.blogspot.com.br/2017/04/vagas-pro-tecnico-em-saogoncalo.html

06/04
Diário de Trás-os-Montes: Alunos Brasileiros ganham prémio nos EUA
representado o IPB
https://www.diariodetrasosmontes.com/noticia/alunos-brasileiros-ganhampremio-nos-eua-representado-o-ipb

09/04
Foco Regional: Gás explode e fere funcionário de casa de festas em Volta
Redonda
http://noticias.sitedabaixada.com.br/cultura/2017/04/04/nilopolis-tera-encontrovoltado-ao-empoderamento-feminino/

Destaque Popular: Gás explode e atinge funcionário de casa de festa no
Conforto
http://www.destaquepopular.com.br/24732/Gas-explode-e-atinge-funcionariode-casa-de-festa-no-Conforto.html

11/04
PCI Concursos: IFRJ abre inscrições para dois novos Processos Seletivos
https://www.pciconcursos.com.br/noticias/ifrj-abre-inscricoes-para-dois-novosprocessos-seletivos

Contratando Professores: IFRJ abre dois Processo Seletivo para
Professores, os vencimentos variam de R$ 3.117,22 a R$ 5.637,61.

http://www.contratandoprofessores.com/2017/04/ifrj-abre-dois-processoseletivo-para.html

Conselho Regional de Serviço Social CRESS/7ª Região RJ: I Semana de
Estudos Africanos e Indígenas do campus Rio de Janeiros
http://www.cressrj.org.br/site/seccional-volta-redonda/i-semana-de-estudosafricanos-e-indigenas-do-campus-rio-de-janeiros/

12/04
Sul Peruíbe: Curso gratuito para qualificação de profissionais no setor turístico
http://www.soulperuibe.com.br/curso-gratuito-para-qualificacao-de-profissionaisno-setor-turistico/

13/04
INPI: INPI leva estudantes para seminário sobre ciência e tecnologia no Museu
do Amanhã
http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-leva-jovens-para-seminario-sobre-cienciatecnologia-e-inovacao-no-museu-do-amanha

17/04
O Fluminense: IFRJ oferece cursos gratuitos
http://www.ofluminense.com.br/pt-br/cidades/ifrj-oferece-cursos-gratuitos

18/04
Prefeitura Municipal de Niterói: Cursos gratuitos de informática no Caminho
Niemeyer
http://www.niteroi.rj.gov.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=4638:2017-04-18-19-29-15

Jornal Destaque Baixada: Prefeitura de Belford Roxo oferece curso prétécnico gratuito
http://jornaldestaquebaixada.blogspot.com.br/2017/04/prefeitura-de-belfordroxo-oferece.html

19/04
Toda Palavra: Cursos gratuitos de informática
http://www.todapalavra.info/single-post/2017/04/18/Cursos-gratuitos-deinformatica

20/04
A Tribuna: Obras no IFRJ de Niterói serão finalizadas só em 2018
http://www.atribunarj.com.br/obras-no-ifrj-de-niteroi-serao-finalizadas-so-em2018/

Funarte: Funarte lança Edital para o Curso Técnico em Artes Circenses
http://www.funarte.gov.br/circo/funarte-lanca-edital-para-o-curso-tecnico-emartes-circenses/

Hidrix: Implantação de Sistema Institucional Integrado de Gestão no IFRJ:
http://hirix.com.br/cases/

23/04
O Globo: Projeto do Caminho Niemeyer completa 20 anos desprotegido por
leis de tombamento
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/projeto-do-caminho-niemeyer-completa-20anos-desprotegido-por-leis-de-tombamento-21238734

24/04
Fundação Educacional de Volta Redonda: Mostra de Robótica no colégio J.B
de Athayde
http://www.portalvr.com/fevre/index.php/8-noticias-destaque/188-mostra-derobotica-no-colegio-j-b-de-athayde

25/04
A Voz da Cidade: Samuca lança projeto que pretende qualificar três mil
servidores
http://avozdacidade.com/site/noticias/politica/58125

28/04
Portal Brasil: IFRJ oferece Curso técnico em Arte Circense
http://www.brasil.gov.br/educacao/2017/04/ifrj-oferece-curso-tecnico-em-artecircense

Envolvimento Ambiental: Envolvimento Ambiental 1° workshop - Gestão
Ambiental Mercado de trabalho e alunos egressos do IFRJ-campus Maracanã
https://envolvimentoambiental.blogspot.com.br/

02/04
O Globo: Pesquisa on-line definirá cursos oferecidos em Niterói pelo IFRJ
Unidade terá duas formações técnicas, uma graduação e uma pós-graduação
NITERÓI - O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de
Janeiro (IFRJ) lançou uma pesquisa on-line a fim de saber as áreas de
interesse da população de Niterói para a implantação do seu campus no Sapê,
em Pendotiba. As obras já começaram, e a previsão é que a unidade comece a
funcionar no segundo semestre do ano que vem. Os primeiros professores que
atuarão no instituto já tomaram posse. O campus da instituição na cidade terá
capacidade para atender até 1.500 alunos em dois cursos técnicos, um de
graduação e outro de pós-graduação. O ensino técnico em administração foi
um dos cursos já escolhidos.
No formulário interativo disponível no site da IFRJ, os estudantes podem
escolher entre as áreas de Produção Alimentícia; Ambiente e Saúde;
Desenvolvimento Educacional e Social; Produção Cultural e Design;
Informática e Tecnologias; Turismo; Controle e Processos Industriais;
Infraestrutura; e Gestão e Negócios. A pesquisa também está sendo levada às
escolas estaduais e municipais de Niterói. O processo de escolha inclui quatro
reuniões com representantes de diferentes áreas. No próximo dia 10, o grupo
de implantação do campus Niterói se reunirá com com órgãos governamentais
(membros da prefeitura, vereadores e associação de moradores); no dia 17,
pela manhã, com as organizações sociais (ONGs e representantes de
movimentos sociais) e, às 16h, haverá uma audiência pública na Câmara
Municipal, aberta à população; para maio, estão programadas reuniões com a
organizações educacionais e empresariais.
Eudis Pereira, professor e diretor de implantação do campus em Niterói, explica
que o levantamento auxiliará no desenvolvimento do plano de ensino para a
unidade.

— A realização dessa pesquisa não é uma praxe do instituto, foi a iniciativa do
grupo de implantação deste campus. Queremos atender às expectativas da
cidade, à necessidade dos estudantes e às demandas do mercado. A maneira
que encontramos foi criar esse formulário on-line — conta o professor, que
adiantou o resultado parcial do levantamento: — Em uma semana, já foram
preenchidos cerca de 200 formulários. As áreas de maior interesse são
informática e meio ambiente.
O formulário da pesquisa ficará disponível no site da IFRJ até o fim do mês que
vem. Os alunos serão escolhidos via processo seletivo, cujos detalhes ainda
serão definidos pela comissão acadêmica. A instituição funciona atualmente em
Niterói num espaço cedido pela prefeitura no Caminho Niemeyer, no Centro,
com cursos de formação inicial e continuada de curta duração nas áreas de
inglês e espanhol para serviços, desenvolvimento de aplicativos para celulares
android, operador de computador e administração, além de aulas de extensão
preparatórias para o Enem.
Niterói Top Notícias: Pesquisa on-line definirá cursos oferecidos em Niterói
pelo IFRJ – Jornal O Globo
NITERÓI – O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de
Janeiro (IFRJ) lançou uma pesquisa on-line a fim de saber as áreas de
interesse da população de Niterói para a implantação do seu campus no Sapê,
em Pendotiba. As obras já …
03/04
Fique Bem Informado: Em Arraial do Cabo, IFRJ realiza semana acadêmica.
O IFRJ em Arraial do Cabo, irá realizar na próxima semana, mais uma edição
da SEMAC (Semana Acadêmica). Composta de uma série de atividades
científicas no decorrer de dois dias, o evento que tem como objetivo oferecer
oficinas e palestras abertas a toda comunidade, irá reunir profissionais de
diversas áreas do meio Ambiente e Informática. Além de oferecer atrações
culturais, como saraus e dança. A semac está marcada para os dias 03 e 04 de
abril das 08h às 21h no campus do IFRJ em Arraial do Cabo, que fica na Rua
José Pinto de Macedo s/n.
A entrada é franca, para participar das palestras basta comparecer, já as
oficinas
necessitam
de
inscrição
prévia
através
do
link:
https://goo.gl/forms/WlIJFHolLyCBn9lr1

04/04
FLISOL: Niterói – RJ
Em sua quarta edição em Niterói, o Festival Latino-americano de Instalação de
Software Livre (FLISoL), que é o maior evento da América-latina de divulgação
de Software Livre, terá como proposito mostrar ao público de forma prática e
dinâmica a ideologia do mundo do Software livre, através de palestras e Install

Fest. Neste ano teremos novas frentes de apoio do evento fortalecendo a
propagação do Software Livre
Inscrição de Participantes
Link inscrição no Evento Flisol Niterói 2017 Clique aqui!!!
= Submissão de Palestras Encerradas !!!! =
Palestrantes Confirmados
Em breve

Install Fest
Local: Mesmo local do Evento

O que devo fazer para me preparar para o Install Fest?
Checagem de Hardware: No Windows, vá até o Painel de Controle e escolha
Sistema. Liste:

Placa de rede (marca, modelo, configuração)
Placa de vídeo (marca, modelo, configuração)
Placa de Som (marca, modelo, configuração)
CPU (Processador)
Memória RAM
Modem (marca, modelo, configuração)
Espaço livre em disco (mínimo de 10.0 Gb)
Componentes SCSI (se houver algum)
Faça backup dos seus dados. Por precaução, você deve fazer uma cópia dos
seus dados importantes no computador do seu amigo ou em CD-ROM. O
evento não se responsabilizara por eventuais perdas de dados.
Importante! Os custos de transporte do seu PC são de sua responsabilidade.
Trazer para o Install Fest o Gabinete,Teclado, mouse e ainda, cabos de
comunicação CPU-Periférico e cabos de força. Enfim, tudo o que é necessário
para fazer seu computador funcionar.

Material de Divulgação
Página do Facebook Flisol Niteroi 2017 !!! Clique aqui!!!

Em breve
Local do Evento
Local: Caminho Niemeyer - Sede do Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia - Campus Niterói
Endereço: Avenida Jornalista Rogério Coelho Neto S/N - Niterói-RJ(Antiga Rua
Professor Plínio Leite)
Fundação Oscar Niemeyer.
Data: 08 de abril de 2017

Horário
Das 08:00 às 18:00.
Organização
Coordenador Geral:

Antonio Cardoso - acdbj23@gmail.com
Coordenadores:

Thyago Assis de Almeida - suportetelenit@gmail.com
Elberth Moraes - elberth.moraes@gmail.com
Maxwell de Lima - xwll@oi.com.br
Alberto de Luca - alberto.luca@ifrj.edu.br
Renato dos Santos da Costa - renato.costa@ifrj.edu.br
Contato:

flisolniteroi@gmail.com
Apoio
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ)
Canous Niterói !!!
Prefeitura Municipal de Niterói (PMN)
Secretaria de Planejamento Estratégico Ciência e Tecnologia (SPECT)
Núcleo de Produção Digital de Niterói (NPD)

Site da Baixada: Nilópolis terá encontro voltado ao empoderamento feminino
No próximo dia 06 de abril será realizado em Nilópolis a primeira edição do
evento “Empodera! Um encontro entre mulheres”, que é formado por uma roda
de conversa organizada de mulheres para mulheres, e terá como tema
principal o empoderamento feminino. O evento é gratuito e ocorrerá no Instituto
Federal do Rio de Janeiro – Campus Nilópolis, situado na Rua Lúcio Tavares,
1045 – Nilópolis, das 10h às 12h. É uma realização de um grupo de alunas do
curso de Bacharelado em Produção Cultural.
Serão debatidos subtemas como autoestima, padrões de beleza, maternidade,
sororidade e os desafios encontrados na universidade simplesmente por ser
mulher. Para falar deles, estarão presentes as convidadas Carolinie Figueiredo,
atriz, mãe e facilitadora de grupos sobre maternidade, Isabella Silva, youtuber e
responsável pelo canal Dona Isa, e Letícia Sabbatini, feminista e estudante de
jornalismo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
Esse encontro surge do desejo de promover às mulheres um espaço de
reflexão onde se sintam à vontade para compartilhar ideias e experiências
sobre os desafios e lutas que vivenciam no cotidiano, a fim de que, na troca de
relatos e percepções, possam auxiliar umas às outras no processo de
empoderamento individual.

Serviço:
Empodera! Um encontro entre mulheres
Data: 06/04/2017
Local: IFRJ – Campus Nilópolis
Rua Lúcio Tavares, 1045 – Nilópolis
Gratuito
Informações: fb.me/empoderaproducao

*sujeito a lotação do auditório

05/04
A Shama: Fundação de Meio Ambiente de Arraial do Cabo participa da VII
Semana Acadêmica do IFRJ
Desenvolvimento sustentável e ações da Fundação foram pauta da palestra
Nesta terça-feira (04), a FMMAPCT- Fundação Municipal de Meio Ambiente,
Pesquisa, Ciência e Tecnologia representou a Prefeitura de Arraial do Cabo na
VII Semana Acadêmica do IFRJ – Instituto Federal do Rio de Janeiro, no
evento “II Painel Ambiental” do campus Arraial do Cabo. Ao longo da tarde,
pesquisadores, educadores e autoridades que se dedicam a questões

ambientais, se reuniram para apresentar ideias e propostas para a Região dos
Lagos
Na palestra, ministrado pela Presidente da Fundação, Leonizia de Melo, foi
apresentada a estrutura do órgão, as ações executadas até o presente
momento e projetos que se encontram em andamento. O evento contou com a
participação de outras instituições, como o NEA-BC – Núcleo de Educação
Ambiental da Bacia de Campos, ICMBio – Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade e INEA – Instituto Estadual do Ambiente. Além
da presença do Assessores de Educação Ambiental da equipe da Fundação,
Dora Barbalho e Rita Cássia e da diretora de Fiscalização Ambiental, Ellen
Jumara.
“No evento, falamos sobre a parte administrativa e organizacional da
Fundação, assim como nossas ações executadas até o momento e projetos em
andamento. Foi um momento muito significativo em que debatemos com a
comunidade acadêmica todos os assuntos ambientais relativos à nível local e
regional, visando desenvolvimento local e sustentabilidade da nossa cidade”,
declarou a Presidente da Fundação, Leonizia de Melo.
Ainda dentro dos pontos debatidos, houve diálogo com o diretor do compus
para firmar futura parceria entre instituições na área da ciência, pesquisa e
tecnologia.

#TamoJunto9Ano: Vagas Pro-técnico em São Gonçalo
Atenção pessoal, se liga que essa dica é da hora. O IFRJ Campus São
Gonçalo está com vagas disponíveis para o seu curso Pró-técnico, que busca
preparar os seus alunos para serem aprovados nas provas de acesso as
Escolas de Ensino Médio da Rede Federal e FAETEC
Mas corre, porque as aulas começarão já no próximo dia 11 de abril, ok?!

CURSO PREPARATÓRIO PRÓ-TÉCNICO
Dias das aulas: terças e quintas das 13h às 16h
Público prioritário: alunos da rede pública de ensino.
Curso gratuito.
Dias e horários para inscrições: das 09h às 18h.
Documentos necessários:
- Declaração escolar de matrícula ou declaração de conclusão do ensino
fundamental. -- Identidade ou certidão de nascimento.
- Comprovante de residência.
Endereço para matrículo: IFRJ – Campus São Gonçalo Rua José Augusto
Pereira dos Santos, S/N, Neves – São Gonçalo.

Referências: rua da delegacia / próximo ao DETRAN.
Informações:
Tel.: 2624-9000 / 2624-9013
Email: coex.csg@ifrj.edu.br

06/04
Diário de Trás-os-Montes: Alunos Brasileiros ganham prémio nos EUA
representado o IPB
Original do Rio de Janeiro - BR, Higor Cerqueira é aluno do IFRJ em
Mobilidade académica no curso de Animação e Produção Artística no IPB.
Durante o primeiro semestre de 2016, Higor conheceu Guilherme Damasceno,
Marylia Fonseca e Emanoella Rodrigues, ambos alunos brasileiros em
mobilidade no Instituto Politécnico de Bragança e juntos descobriram um
concurso que aconteceria na conferência BRAZusc, o maior encontro
universitário de brasileiros no exterior. O desafio consistia em criar um projeto
inovador quanto a preservação da água no semi-árido brasileiro.
Higor e seus amigos criaram o projeto intitulado de PALMAS PRA VIDA
(https://www.youtube.com/watch?v=eZKsANJQ9pc) que baseado no tripé da
sustentabilidade (triple bottom line), propõe um ciclo de atividade nas escolas
municipais de Major Izidoro (AL): através do reutilização das águas cinzas
tratadas por um filtro biológico, serão direcionadas para a plantação de Palma
Forrageira que após o cultivo, serão destinadas para alimentação do gado
leiteiro, tendo em vista que a cidade tem destaque na bacia leiteira do estado
de Alagoas (BR), porém enfrenta problemas em manter o gado devido aos
Grandes períodos de seca.
O projeto foi finalista no desafio e representando os alunos internacionais do
IPB, foi convidado para participar da conferência BRAZusc que aconteceu na
Universidade da Pensilvânia, Filadélfia - EUA. O grupo concorreu com mais 2
outros projetos (originários da Duke University) e foi destaque recebendo o
primeiro lugar do concurso. O prémio inclui um valor de 10 mil dólares a serem
aplicados na execução do projeto. Além disso, o grupo receberá uma
consultoria especializada tanto para a execução do projeto quanto para
mentoria profissional de carreira.
"É com muito orgulho que junto dos meus amigos, recebemos essa premiação
e particularmente tenho muita felicidade em colaborar com o reconhecimento
internacional do ensino brasileiro e português que juntos, tem somado forças
nas parcerias constituídas", - diz Higor Cerqueira que além de levar o prémio
ao Brasil e o reconhecimento ao Instituto Politécnico de Bragança, comemora
também 2 publicações académicas em eventos internacionais incluindo a
revista científica AdoleCiência, iniciativa da escola Superior de Educação do
IPB.

09/04
Foco Regional: Gás explode e fere funcionário de casa de festas em Volta
Redonda

Destaque Popular: Gás explode e atinge funcionário de casa de festa no
Conforto
O vazamento de gás de cozinha, seguido de explosão, na noite de sábado, por
volta das 19 horas, provocou queimaduras nos pés, mãos e no cabelo de um
funcionário que seria o gerente de uma casa de festas, no bairro Conforto, em
Volta Redonda.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas que ficaram
concentradas na cozinha. O funcionário foi socorrido e levado para o Hospital
da Unimed, na Avenida Tancredo Neves, no bairro Vila Rica, também em Volta
Redonda.
A festa dos formandos do IFRJ (Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia),
de Pinheiral, foi cancelada. Outra data ainda não foi confirmada.

11/04
PCI Concursos: IFRJ abre inscrições para dois novos Processos Seletivos
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ)
está com inscrições abertas para dois novos Processos Seletivos, destinados
ao cadastramento para contratação de Professores Substitutos.
O Processo Seletivo nº 030/2017 busca três novos profissionais nas áreas de
Educação Física (1), Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (1) e História
(1), que ministrarão as disciplinas de Educação Física I, II, III, IV e V; Qualidade
de Vida I e II (EJA); Língua Portuguesa e Literatura Brasileira I, II, III, IV, V, VI,
VII e VIII; História I, II e II; e Metodologia Científica.
Estes devem ter título de Graduação (Licenciatura ou Bacharelado), PósGraduação Lato Sensu ou Stricto Sensu (Mestrado ou Doutorado) nas
respectivas áreas de atuação, respectivamente.

Já a seleção nº 031/2017 objetiva a contratação de um docente na área de
Inglês, para ministrar as matérias de Inglês para Fins Específicos (Inglês
Instrumental) I, II, III; Inglês A1.1, A1.2, A2.1, A2.2; Inglês Conversação; e
Leitura em Língua Inglesa: Fundamentos.
Poderão concorrer candidatos com Licenciatura plena em Letras: PortuguêsInglês ou Inglês-Literaturas), com Pós-Graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu
(Mestrado ou Doutorado) nas áreas de Letras, Educação ou afins.
Os profissionais selecionados farão jus a jornadas de trabalho de 40 horas
semanais, bem como remunerações que variam conforme o grau de titulação
apresentado. Os vencimentos variam de R$ 3.117,22 a R$ 5.637,61.
As inscrições, que serão cobradas no valor de R$ 50,00, variam de acordo com
o edital escolhido, e devem ser feitas no período de 12 a 20 de abril de 2017,
das 10h às 16h, apenas nos dias úteis.
Os interessados no edital 30/2017 devem se inscrever exclusivamente na
Secretaria de Ensino Médio e Técnico, sala 114, 1º andar, no Campus Rio de
Janeiro - IFRJ, localizado na Rua Senador Furtado, nº 121-125, Maracanã, Rio
de Janeiro.
No entanto, caso você opte pelo edital 31/2017, sua inscrição deverá ser
realizada na Secretaria de Ensino Médio e Técnico, no Campus Nilópolis IFRJ, situado na Rua Coronel Delio Menezes Porto, nº 1045, em Nilópolis, Rio
de Janeiro.
A avaliação dos candidatos constará de Entrevistas e Análise de Currículos,
ambos de caráter classificatório e eliminatório. A análise dos currículos está
prevista para os dias 24 e 25 de abril de 2017.
O prazo de validade dos presentes Processos Seletivos será de um ano,
prorrogáveis por igual período, a contar da publicação do resultado final no
Diário Oficial da União, conforme os editais de abertura disponíveis em nosso
site.

Contratando Professores: IFRJ abre dois Processo Seletivo para
Professores, os vencimentos variam de R$ 3.117,22 a R$ 5.637,61.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ)
está com inscrições abertas para dois novos Processos Seletivos, destinados
ao cadastramento para contratação de Professores Substitutos. Os
profissionais selecionados farão jus a jornadas de trabalho de 40 horas
semanais, bem como remunerações que variam conforme o grau de titulação
apresentado. Os vencimentos variam de R$ 3.117,22 a R$ 5.637,61.
O Processo Seletivo nº 030/2017 busca três novos profissionais nas áreas de
Educação Física (1), Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (1) e História
(1), que ministrarão as disciplinas de Educação Física I, II, III, IV e V; Qualidade
de Vida I e II (EJA); Língua Portuguesa e Literatura Brasileira I, II, III, IV, V, VI,
VII e VIII; História I, II e II; e Metodologia Científica. Estes devem ter título de
Graduação (Licenciatura ou Bacharelado), Pós-Graduação Lato Sensu ou

Stricto Sensu (Mestrado ou Doutorado) nas respectivas áreas de atuação,
respectivamente.
Já a seleção nº 031/2017 objetiva a contratação de um docente na área de
Inglês, para ministrar as matérias de Inglês para Fins Específicos (Inglês
Instrumental) I, II, III; Inglês A1.1, A1.2, A2.1, A2.2; Inglês Conversação; e
Leitura em Língua Inglesa: Fundamentos. Poderão concorrer candidatos com
Licenciatura plena em Letras: Português-Inglês ou Inglês-Literaturas), com
Pós-Graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu (Mestrado ou Doutorado) nas
áreas de Letras, Educação ou afins.
As inscrições, que serão cobradas no valor de R$ 50,00, variam de acordo com
o edital escolhido, e devem ser feitas no período de 12 a 20 de abril de 2017,
das 10h às 16h, apenas nos dias úteis. Os interessados no edital 30/2017
devem se inscrever exclusivamente na Secretaria de Ensino Médio e Técnico,
sala 114, 1º andar, no Campus Rio de Janeiro - IFRJ, localizado na Rua
Senador Furtado, nº 121-125, Maracanã, Rio de Janeiro.
No entanto, caso você opte pelo edital 31/2017, sua inscrição deverá ser
realizada na Secretaria de Ensino Médio e Técnico, no Campus Nilópolis IFRJ, situado na Rua Coronel Delio Menezes Porto, nº 1045, em Nilópolis, Rio
de Janeiro. A avaliação dos candidatos constará de Entrevistas e Análise de
Currículos, ambos de caráter classificatório e eliminatório. A análise dos
currículos está prevista para os dias 24 e 25 de abril de 2017.

Conselho Regional de Serviço Social CRESS/7ª Região RJ: I Semana de
Estudos Africanos e Indígenas do campus Rio de Janeiros
A IFRJ promoverá entre os dias 18 e 20 de Abril a primeira semana de estudos
Africanos e Indígenas. O evento, que ocorrerá do Rio de Janeiro e terá gratuita,
pretende discutir temas como igualdade racial e valorização das culturas.
Inscrições
pelo
site:
https://docs.google.com/a/ifrj.edu.br/forms/d/e/1FAIpQLSfinFdNL5LGcJ471Q_3
D34dobIt4iFyWwOgM_fRjeGrnt6TSg/viewform?c=0&w=1

12/04
Sul Peruíbe: Curso gratuito para qualificação de profissionais no setor turístico
O Ministério do Turismo lançou a plataforma “Braços Abertos” que tem como
objetivo a qualificação e aperfeiçoamento dos profissionais atuantes no setor
do turismo em todo o território nacional através de cursos de hospitalidade e
atendimento ao turista.
O Canal Brasil Braços Abertos é uma iniciativa do Ministério do Turismo, em
parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de
Janeiro (IFRJ), com o objetivo de qualificar profissionais em todo território
nacional, em cursos de hospitalidade e atendimento ao turista.

O curso é realizado gratuitamente e à distância (EaD). A Carga Horária total é
de 80 horas e o Certificado possui validade como Curso de Extensão. Essa
qualificação busca aperfeiçoar profissionais do setor de turismo para a melhoria
da prestação dos serviços ofertados aos turistas.
Nós do Soul Peruíbe, nos cadastramos na plataforma, acessamos e realizamos
diversas atividades para conhecemos mais sobre como funciona. A plataforma
é super intuitiva e permite que até mesmo que quem não possui tantas
habilidades em informática, possa realizar os cursos com facilidade.
São oferecidos cursos em diversas áreas, uma variedade bem completa de
temas, que vão desde o atendimento ao cliente, como cobrar, como fechar
vendas, até a parte mesmo de curso básico de fotografia para auxiliar turistas.
Bom, e como fotografia é a nossa grande paixão, acessamos o curso básico de
fotografia para sabermos como funciona. Ele é elaborado em etapas que
conforme você vai concluindo, o sistema aumenta o nível de dificuldade. Para
quem curte desafios, além do conhecimento, é uma ótima diversão.
No início de cada curso eles realizam uma introdução sobre os conceitos do
tema escolhido e após esta fase, o sistema libera um quis com perguntas e
respostas sobre o tema apresentado, para ver se o aluno aprendeu os
conceitos.
Um recurso também interessante é o ranking que aparece no sistema. Lá é
possível ver seu posicionamento de forma geral, em relação aos demais
participantes cadastrados na plataforma.
Para quem quer se aperfeiçoar no setor turístico, vale à pena conferir a
plataforma, pois além de ser gratuita e totalmente on line, que permite você
cursar quando desejar, conhecimento e qualificação nunca são demais. Fica a
nossa dica para os profissionais e empresas turísticas de Peruíbe.
Acesse
o
site
para
www.brasilbracosabertos.turismo.gov.br

começar

suas

aulas:
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INPI: INPI leva estudantes para seminário sobre ciência e tecnologia no Museu
do Amanhã
Como parte das comemorações do mês da PI, o INPI levou, no dia 11 de abril,
estudantes de ensino médio, universitários e pós-graduandos ao "#Ciência
para o Amanhã: Seminário Caminhos da Ciência, Tecnologia e Inovação para a
Juventude", realizado pelo Museu do Amanhã e pela Fundação Roberto
Marinho, com patrocínio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).
O evento teve o objetivo de inspirar novos inventores a partir do
compartilhamento da experiência de jovens cientistas. Eles contaram como
levaram adiante suas ideias inovadoras, para resolver questões do dia a dia de
suas comunidades, apenas com o apoio de familiares e de alguns professores,
lutando contra toda a sorte de dificuldades e a falta de investimento.

A abertura do seminário contou com Henrique Oliveira, diretor executivo do IDG
– Instituto de Desenvolvimento, responsável pela gestão do Museu do Amanhã;
Márcio Girão, diretor de inovação da Finep; Mario Neto Borges, presidente do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); e
Geórgia Pessoa, gerente de meio ambiente da Fundação Roberto Marinho.
Participaram do evento, a convite do INPI, estudantes da Fundação para a
Infância e Adolescência (FIA), do Centro de Tecnologia da Indústria Química e
Têxtil (Senai/Cetiqt), do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), além de
servidores do INPI.

Jovens cientistas
Abrindo a parte da manhã, Henrique Malvar, primeiro vencedor do Prêmio
Jovem Cientista (1981), detentor de 119 patentes e atualmente cientista-chefe
da Microsoft, falou para a plateia por meio de um vídeo gravado na sede da
empresa nos Estados Unidos da América. Ele passou sua experiência como
forma de incentivar os jovens e destacou a importância da pesquisa para o
avanço da sociedade nos próximos anos.
Vencedora do Prêmio Jovem Cientista na categoria Estudante do Ensino Médio
(2015), Joana de Pasquali criou uma fita, feita com filtro de café, que detecta
substâncias tóxicas no leite. Sua ideia nasceu a partir da descoberta da fraude
que adicionava formol no leite no Rio Grande do Sul. Já Raíssa Müller inventou
um tipo de filtro que retira óleo e outras impurezas de rios e oceanos, o que lhe
rendeu o reconhecimento da Universidade de Harvard como um dos cinco
projetos selecionados para a iniciativa "Village to Raise a Child".
Outro jovem preocupado com os impactos do meio ambiente na vida da sua
comunidade foi Edivan Nascimento, primeiro colocado no Prêmio Jovem
Cientista na categoria Nível Médio em 2013, com a invenção de um filtro de
purificação de água com o uso de caroços de açaí. Seu objetivo foi resolver a
questão de saúde da população ribeirinha que utilizava água sem qualquer
tratamento.
Dedicada a entender o porquê de sua bisavó esquecer o nome das crianças da
família, desde pequena a hoje nutricionista e doutora Bárbara Cardoso se
dedicou a descobrir uma forma de utilizar os alimentos no combate ao mal de
Alzheimer. Ela venceu o Prêmio Jovem Cientista em 2015 com a pesquisa
sobre a relação entre o consumo de castanha do Brasil e a prevenção da
doença.
Depois de muitos obstáculos, entre eles a falta de dinheiro, Lorrayne Isidoro
contou sua trajetória para chegar à Olimpíada Internacional de Neurociência,
que aconteceu em 2016, em Copenhague, na Dinamarca. Aluna de escola
pública no Rio de Janeiro, ela estudou durante dois anos, inclusive lendo livros
em inglês, com um dicionário ao lado, para ser a primeira representante
brasileira na competição.
Com o “sonho” de levar a sua paixão pela ciência e astronomia a todas as
pessoas, desde crianças a idosos, Cristian Westphal relatou como seu projeto

de divulgar e incentivar o interesse e os estudos destas áreas no Brasil se
tornou realidade. Hoje ele comanda o “Ciência e Astronomia”, canal com
informações científicas na web.

Professores que inspiram
Na parte da tarde, o evento trouxe educadores que inovaram e impactaram o
interesse de seus alunos. Clayton Meiji Ito, professor de matemática que
lecionou nas Unidades de Internação de Adolescentes em Brasília, apresentou
sua metodologia para inspirar a autoestima e a motivação de seus alunos,
inclusive com o uso de atividades lúdicas.
Cândido Oswaldo Moura, também professor de matemática, desenvolveu com
seus alunos do ensino fundamental o projeto de iniciação científica Ubatubasat,
com o lançamento de um satélite incluído no programa de apoio aos satélites
universitários da Agência Espacial Brasileira (AEB).
Um estudo da tabela periódica a partir da análise da contaminação do Rio
Doce, após o rompimento da barragem em Mariana, levou os alunos do
professor Wemerson Nogueira a analisarem o impacto sócio-ambiental do
desastre e desenvolverem um modelo de filtro que auxilia a limpeza da água.

17/04
O Fluminense: IFRJ oferece cursos gratuitos
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – RJ, na área de
informática, oferece cursos gratuitos em Niterói até o próximo dia 19. As aulas
serão ministradas através de uma parceria da Prefeitura de Niterói com o IFRJ,
no Caminho Niemeyer. As inscrições devem ser feitas on- line através do portal
http: portal. ifrj.edu.br/Niteroi.

18/04
Prefeitura Municipal de Niterói: Cursos gratuitos de informática no Caminho
Niemeyer
Quem quiser se especializar e participar de cursos gratuitos do IFRJ - Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – RJ, na área de informática, em
Niterói tem a oportunidade de se inscrever até o próximo dia 19. As aulas serão
ministradas através de uma parceria da Prefeitura de Niterói com o IFRJ,
Campus Niterói, e acontecerão no Caminho Niemeyer, Centro da cidade.
Na área de formação inicial continuada, os cursos serão de desenvolvimento
na Web abrangendo diversas funções. No que se refere à rede de
computadores serão ensinadas metodologias diferenciadas que incluem
conhecimentos gerais e segurança na informação.

As inscrições devem ser feitas on- line através do portal http:
portal.ifrj.edu.br/Niteroi. Após a inscrição haverá uma seleção no dia 20 de
abril. Os selecionados terão os dias 24/04 e 25/05 para efetuarem suas
matrículas. Os cursos tem a duração de cinco meses e terão início no dia
08/05.

Jornal Destaque Baixada: Prefeitura de Belford Roxo oferece curso prétécnico gratuito
A Prefeitura de Belford Roxo está oferecendo uma boa oportunidade para
alunos da Rede Municipal que cursam o 9º ano: o pré-técnico. Um curso
preparatório, gratuito, para concorrer às vagas oferecidas pelas escolas
técnicas estaduais e federais. O estudante interessado tem que assinar um
Termo de Responsabilidade e Compromisso e entregar na secretaria da escola
onde estuda. A aula inaugural está marcada para o próximo dia 25, às 13h, no
Ciep Municipalizado Casemiro Meirelles, na Rua Gonçalves Gatto, centro.
Cerca de 150 alunos já estão matriculados no pré-técnico, que funciona há três
anos.
O pré-técnico é um projeto municipal, elaborado pela equipe pedagógica do
Departamento de Ensino, através da Divisão do Ensino Fundamental da
Secretaria Municipal de Educação. As aulas serão ministradas por professores
coordenadores das áreas de matemática, lingua portuguesa, geografia, história
e ciências e acontecerão sempre às terças e quintas-feiras, em contraturnos
(fora do horário em que estuda), no Ciep Casemiro Meirelles (manhã e tarde) e
na Escola Municipal São Bento (noite), localizada na Rua Mara, s/nº, bairro
Wona.
Nesta terça-feira (18-04), os professores Rodolfo Gregório (matemática),
Denise Lessa (história), Magno dos Santos (matemática) e Fernanda Valim
(língua portuguesa) explicaram aos alunos como funciona o curso. O assessor
da Secretaria de Educação, Rodrigo Cantalice, a chefe do ensino fundamental,
Simone Ramos, e um dos coordenaores do pré-técnico, Ancelmo Vieira,
particparam do encontro no Casemiro Meirelles. "O curso ajudou a aumentar o
Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), pois os alunos do nono
ano foram muito bem nas provas. O pré-técnico é uma oportunidade de o
estudante da rede municipal se preparar bem para os concursos", avaliou
Simone, enquanto era exibido um vídeo com depoimentos das ex-alunas Maria
da Conceição Aparecida, que foi aprovada para o Instituto Federal do Rio de
Janeiro (IFRJ), e Fernanda Florentino, que recentemente ficou em 2° lugar no
IFRJ e em 5º no Pedro II.

Mãe acompanha filho na luta por vaga no IFRJ

Pensativa em um canto da sala no Ciep Casemiro Meirelles, a dona de casa
Sonia Maria de Souza Lima, 44, presta atenção nas explicações dos
professores sobre o processo seletivo nas escolas técnicas. Ele foi
acompanhar o filho Juan Thiago, 14, que pretende se inscrever para diversas
instituições. "Acho muito importante essa iniciativa da Prefeitura, pois eu não
poderia pagar um curso para o meu filho. Estou dando maior apoio, pois quero
que ele consiga a vaga", concluiu.
Sentado em outra fileira com os amigos, Juan, que é aluno da escola municipal
Márcia de Brito, revelou que sua meta é ser aprovado para o IFRJ, mas não
descarta outas escolas. "Vou me dedicar para passar no IFRJ, mas não
descuidarei das outras instituições . tenho certeza que o pré-técnico me
ajudará muito nesta batalha", finalizou.

Os olhos do aluno Vinícius Félix, 14 anos, brilham quando o assunto é escola
técnica. Disposto a conseguir uma vaga no IFRJ, ele contou que é filho de um
gari e de uma dona de casa. Morador de Nova Aurora e aluno da escola
municipal Santa Cruz, Vinícius quer superar as dificuldades e seguir os passos
de um irmão, que é cabo da Marinha, e de uma irmã que está cursando
pedagogia. "A única maneira de vencer na vida é estudar. O pré-técnico será
muito importante para me dar uma boa base", disse o menino, que é fã das
aulas de inglês e gosta muito de química.

19/04
Toda Palavra: Cursos gratuitos de informática
Quem quiser se especializar e participar de cursos gratuitos do IFRJ - Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – RJ, na área de informática, em
Niterói, tem a oportunidade de se inscrever até amanhã (19). As aulas serão
ministradas através de uma parceria da Prefeitura de Niterói com o IFRJ,
Campus Niterói, e acontecerão no Caminho Niemeyer, Centro da cidade.
Na área de formação inicial continuada, os cursos serão de desenvolvimento
na Web abrangendo diversas funções. No que se refere à rede de
computadores serão ensinadas metodologias diferenciadas que incluem
conhecimentos gerais e segurança na informação.
As inscrições devem ser feitas on- line através do portal
http://portal.ifrj.edu.br/Niteroi. Após a inscrição haverá uma seleção no dia 20
de abril. Os selecionados terão os dias 24/04 e 25/05 para efetuarem suas
matrículas. Os cursos tem a duração de cinco meses e terão início no dia 08 de
maio.

20/04
A Tribuna: Obras no IFRJ de Niterói serão finalizadas só em 2018

A construção do campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia (IFRJ), na Estrada da Florália, no Sapê, está em ritmo acelerado.
De acordo com o Diretor de Implantação do novo campus, Eudes Pereira, a
obra está com 39% de conclusão, conforme anunciado em audiência pública
essa semana, na Câmara de Niterói. O novo prazo para inauguração da escola
padrão de Niterói é segundo semestre de 2018, diferente do que é anunciado
na placa descritiva da obra, que data término em 17 de novembro deste ano.
No terreno, de aproximadamente 25 mil metros quadrados, o alicerce já foi feito
e a estrutura de madeira das colunas, que serão preenchidas com concreto,
estavam sendo montadas na manhã de ontem. Muitos materiais hidráulicos,
como canos, também já estão no canteiro de obras para serem instalados.
“Seguimos acompanhando de perto o projeto que é de grande envergadura
para nossa cidade”, comentou o deputado estadual Waldeck Carneiro (PT).
Pereira reforçou que o IFRJ Niterói tem capacidade para receber 1.500 alunos,
70 professores e 45 técnico-administrativos. “É o modelo mais completo em
termos de infraestrutura, contando, também, com um anfiteatro dentro do
campus”, completou. O IFRJ está sendo construído em um terreno cedido pela
Prefeitura de Niterói na Estrada Washington Luiz. As obras foram iniciadas em
novembro de 2015 e têm investimento de cerca de R$ 12 milhões.
O IFRJ contará com 12 salas de aula, auditório, ginásio, biblioteca, quadra
poliesportiva e um bloco que contará com laboratórios específicos para cada
curso que será oferecido. O instituto foi criado em 2008 para oferecer educação
pública, gratuita e de qualidade para todas as idades em Cursos Técnicos
(Presenciais, Educação à Distância e Educação de Jovens e Adultos), de
Graduação, de Pós Graduação e de Extensão. Além do campus Niterói, a
Instituição possui outros cinco campi em fase de implantação pelo Plano de
Expansão III do MEC.
A reunião na Câmara também contou com presença do deputado federal Chico
D´Angelo (PT), o vereador Leonardo Giordano (PCdoB), do professor José
Henrique Antunes e da Secretária Municipal de Educação, Ciência e
Tecnologia, Flávia Monteiro de Barros, além de professores, alunos da rede
municipal de ensino e representantes da sociedade civil.
Funarte: Funarte lança Edital para o Curso Técnico em Artes Circenses
Processo vai selecionar 60 novos alunos para o curso da Escola Nacional de
Circo, em parceria com o IFRJ. Inscrições abertas até 7 de junho

A Fundação Nacional de Artes – Funarte publicou nesta quinta, 20 de abril de
2017, no Diário Oficial da União, o Edital do Processo Seletivo para Ingresso
de Novos Alunos no Curso Técnico em Artes Circenses da Escola Nacional de
Circo – Turma 2017/2019. Sessenta novos alunos serão selecionados e cada
um receberá bolsa no valor total de R$ 55 mil reais (R$ 2,5 mil mensais),
durante o período de 22 meses consecutivos do curso. As inscrições estarão
abertas até 7 de junho.

Primeiro no gênero a ser reconhecido pelo Ministério da Educação, o Curso
Técnico em Artes Circenses é ministrado pela Escola Nacional de Circo, em
parceria com o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), e teve sua primeira
turma lançada em 2015. A seleção é aberta a brasileiros natos ou naturalizados
e estrangeiros que tiverem concluído o ensino médio até a data de publicação
do edital.
A bolsa tem por objetivo possibilitar aos alunos a manutenção de suas
necessidades básicas de moradia, alimentação e saúde na cidade do Rio de
Janeiro durante todo o período do Curso Técnico em Artes Circenses. Os
recursos disponibilizados para o desenvolvimento desta ação somam R$ 3.450
milhões. Com este edital, a Funarte espera promover a formação de novos
profissionais em artes circenses por meio do ensino, da pesquisa e da
extensão, incentivando a cadeia produtiva do circo, sobretudo nas áreas da
formação, criação, difusão e memória.
As inscrições estarão abertas pelo prazo de 45 dias corridos, contados a partir
do primeiro dia útil após a publicação do edital no Diário Oficial da União.
Somente serão aceitas inscrições enviadas pelos correios, exclusivamente via
SEDEX, sendo desconsideradas aquelas postadas após a data de
encerramento.
As inscrições deverão ser encaminhadas com a seguinte identificação e
endereço:
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE NOVOS ALUNOS NO CURSO
TÉCNICO EM ARTES CIRCENSES DA ESCOLA NACIONAL DE CIRCO –
TURMA 2017/2019
Escola Nacional de Circo
Rua Elpídio Boamorte, S/Nº.
Praça da Bandeira – Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20270-170
Mais informações podem ser obtidas pelo endereço
escolacirco@funarte.gov.br ou pelo telefone: (21) 2504-5320.

eletrônico

Acesse aqui a página do edital e seus anexos
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Hidrix: Implantação de Sistema Institucional Integrado de Gestão no IFRJ:
O Instituto Federal do Rio de Janeiro enfrentava, há vários anos, questões
relacionadas ao baixo nível de informatização de seus processos. A
transformação do antigo CEFET-Química, integrando-se com o antigo Colégio
Agrícola Nilo Peçanha, definiu um novo patamar para estas duas instituições
(agora como IFRJ), onde novas demandas surgiram em uma estrutura
institucional com diversos campi e cursos oferecidos.

A produtividade institucional era afetada por processos que geravam
redundâncias de dados, retrabalhos de digitação, tarefas manuais, tempo mais
longo para realização de atividades, dentre outros casos. As soluções
existentes, informatizadas ou manuais, não possuíam comunicação entre si e
não contribuíam positivamente para o desenvolvimento da instituição como um
todo.
A Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI) da instituição
identificou necessidade relacionada a utilização de um sistema de gestão
integrado de forma a modernizar a administração, padronizar e otimizar os
seus processos de trabalho.
Dentre soluções existentes no mercado, um Estudo Técnico definiu como
melhor solução o SIG-UFRN, tornando necessária a contratação de uma
empresa especializada e homologada para executar a implantação,
configuração, sustentação, atualização e manutenção evolutiva do sistema,
com transferência de conhecimento para a equipe de TI do IFRJ, visando
manutenções e melhorias futuras.
A HIRIX venceu o Edital de Pregão Eletrônico SRP 07/2016 e foi contratada
para prestar os seguintes serviços referentes ao Sistema Institucional Integrado
de Gestão, atualmente em execução no IFRJ:
Instalação dos módulos dos sistemas SIGAdmin, SIGAA, SIGRH, SIPAC,
SIGED e SIGPP.
Implantação dos módulos dos sistemas SIGAdmin, SIGAA, SIGRH, SIPAC,
SIGED e SIGPP.
Apoio remoto para as atividades de instalação e implantação.
Apoio presencial para a execução de atividades críticas durante a implantação
dos sistemas.
Treinamento para os usuários dos sistemas.
Sustentação e suporte dos sistemas.
Manutenção evolutiva e customização.
Suporte técnico de nível 2.
Projeto SISPL/Loterias da Caixa: Desenvolvimento, Integração, Testes e
Manutenção de Software:
Desenvolvimento, integração, teste e manutenção de um projeto de software
de grande porte, com visibilidade nacional, alta complexidade tecnológica e
prazos restritivos (apenas 6 meses).
O produto final é um sistema integrado que gerencia toda a logística, recursos,
remunerações e outros elementos relacionais da área de Loterias da Caixa
Econômica Federal, abrangendo mais de 5 mil cidades e cerca de 8 mil
loterias/correspondentes lotéricos em todo o Brasil.

A HIRIX criou e gerenciou uma força tarefa composta de analistas, arquitetos,
desenvolvedores e testadores em tempo recorde para atender ao projeto.
A equipe ficou responsável pelo desenvolvimento de mais de 45% do projeto
que tinha:
59 casos de uso, com 35 mil casos de testes;
Mais de 5 mil objetos Java;
Mais de 25 milhões de linhas de códigos em Cobol.
Resultado:
A equipe da HIRIX conseguiu concluir o projeto antes da data prevista junto ao
cliente, sem que, para isso, abrisse mão da qualidade do código.
O Projeto Loterias foi considerado na época um dos maiores cases de
utilização de linguagens (Java/J2SE) e de ferramentas open source feita para
uma instituição pública na América Latina, com uma complexa integração de
sistemas legados.
Devido a sua comprovada expertise, a equipe da HIRIX continuou contribuído
nos anos seguintes com a manutenção evolutiva para o aprimoramento do
sistema.
Implantação do Nível A do MPS.BR:
Definição e implantação de um processo MPS.BR Nível A (equivalente ao nível
5 do CMMi) na Fábrica de Software da DBA Engenharia de Sistemas, empresa
com escritórios em 5 estados brasileiros (RJ, SP, DF, BA e AM) e subsidiária
em Frankfurt, Alemanha.
A Fábrica de Software estava em funcionamento desde 1998 e já tinha sido
avaliada no CMM Níveis 2 e 3, e CMMI Nível 3.
Os serviços executados pela HIRIX envolveram:
Avaliação inicial dos processos em uso;
Elaboração dos processos dos Níveis B e A;
Adequação dos processos existentes às exigências dos Níveis B e A;
Realização de treinamentos;
Implantação piloto e Mentoring em 3 projetos;
Mentoring nos demais projetos.
Benefícios Alcançados:
Preparação da empresa e da equipe em tempo recorde (6 meses);
Utilização dos novos processos em todos os projetos;
Avaliação Oficial realizada com sucesso, tornando a DBA a segunda empresa a
obter o Nível A do MPS.BR.

A conclusão do projeto capacitou a empresa para concorrer em licitações para
desenvolvimento de software junto a grandes clientes do mercado nacional e
internacional.
Outros cases de desenvolvimento de software.
SIGRS – Sistema de Gestão da Responsabilidade Social:
Desenvolvimento e manutenção dos principais módulos de uma solução para
fazer o gerenciamento dos resultados das ações sociais do Projeto Fome Zero
e das Ações de Responsabilidade Social e Empresarial da Caixa Econômica.
SISEH – Sistema de Seguro Habitacional:
Manutenção dos principais módulos de uma solução para o gerenciamento do
cadastro das Contas Financeiras do Seguro Habitacional da Caixa Econômica,
integrando-o com o SISFIN (Sistema de Administração Financeira) da
instituição.
SISFIN – Sistema de Administração Financeira:
Análise e especificação de requisitos utilizando metodologia RUP de um
sistema demonstrativo de extratos de movimentação financeira de clientes da
Caixa Econômica. Foi feita engenharia reversa e manutenção dos módulos do
sistema.
SIFTRI – Sistema de Fiscalização Tributária:
Desenvolver um Sistema de Fiscalização Tributária para a ANCINE (Agencia
Nacional do Cinema), responsável por detectar todos os cadastros de obras
audiovisuais efetuados no Sistema Integrado das Áreas Finalísticas, sem
recolhimento de CONDECINE ou com o recolhimento efetuado após o prazo
legal sem os acréscimos devidos, para fatos geradores ocorridos em um
determinado período de tempo.
Características técnicas do projeto: Tecnologias Java, Struts, Hibernate,
Displaytag, JasperReport, Jboss e Oracle.
Casos de Uso implementados: Parcelamento, Cobranças, Associação das
Cobranças com Relatores, Cadastro de Relatores, Conciliação de Pagamento
e Auditoria das Operações Realizadas.
SIAUD – Sistema de Auditoria de Unidades:
Especificação, desenvolvimento, testes e manutenção dos principais
módulos(planejamento, execução e acompanhamento) de uma solução
baseada em padrões internacionais para o gerenciamento de processos de
auditorias da Caixa Econômica.
SICNS – Sistema Conectividade Social:
Desenvolver para a Caixa Econômica um sistema para a transmissão, via
internet e no ambiente das empresas, dos arquivos gerados pelo programa
SEFIP – Sistema de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social, sem a necessidade de encaminhamento de mídia gravada ao banco.

Novo Portal da Anatel:
Definir uma nova arquitetura da informação para o Portal da Anatel. O projeto
utilizou linguagens e ferramentas de open source e seguiu diretrizes e modelos
recomendados pela e-Ping e W3C na construção de sites.
Canal FGTS:
Migrar um sistema legado do Canal FGTS da Caixa Econômica de ASP/SQL
Server para Java/Oracle. Como o sistema anterior não possuía documentação,
foi necessário identificar requisito, especificação e modelo de dados para
implementar o novo código.
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O Globo: Projeto do Caminho Niemeyer completa 20 anos desprotegido por
leis de tombamento
Complexo planejado pelo arqueiteto em Niterói está inacabado
NITERÓI - Duas décadas se passaram desde que o arquiteto Oscar Niemeyer
projetou o caminho que leva seu nome em Niterói, e o complexo de instalações
modernistas projetadas por ele ainda é desprotegido por leis federais que
asseguram a conservação do patrimônio, como fora previsto desde a sua
concepção. Todos os prédios que estão na área denominada Praça Popular —
Teatro Popular, Fundação Oscar Niemeyer, Memorial Roberto Silveira e uma
sede do Caminho Niemeyer —, além dos terrenos ainda desocupados naquela
região do Centro, próxima ao Terminal João Goulart, estão numa lista de obras
do arquiteto que deveriam ser tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan). De acordo com o órgão, o processo travou porque o
conjunto está incompleto: ainda faltam ser construídas a Catedral São João
Batista e o Templo da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
A situação abre brechas para que os equipamentos sejam usados de forma
não planejada por Niemeyer e também para especulações sobre novas
construções que não constavam no projeto original, como um estádio para o
Clube de Regatas do Flamengo sediar seus jogos na cidade. Para o neto do
arquiteto, Paulo Sergio Niemeyer, que já foi presidente executivo do complexo
e trabalha atualmente no escritório que leva o nome do avô, caso seja feita
uma arena no local, ela terá de ser executada conforme um projeto feito por
Oscar Niemeyer, que morreu sem ver um de seus sonhos realizados: a
conclusão de um estádio assinado por ele.

— Nosso projeto de estádio não foi pensado para aquela área. Não acredito
que aquele seja um lugar apropriado para isso, pela questão urbanística, por
estar no Centro da cidade, mas tudo precisa ser analisado — diz Paulo Sergio.
O prefeito Rodrigo Neves já sinalizou que, caso seja erguido um estádio ali,
seria a partir do projeto do arquiteto.
O Caminho Niemeyer também engloba o Museu de Arte Contemporânea
(MAC), a Estação Hidroviária de Charitas, o Centro Petrobras de Cinema
(Museu do Cinema) e a Praça JK, que, com a Praça Popular, forma o segundo
maior complexo planejado pelo arquiteto, atrás apenas de Brasília. Das obras
de Niemeyer em Niterói, apenas o MAC é tombado. Segundo Paulo Sergio
Niemeyer, o maior problema do não tombamento é a desconfiguração do
projeto original:

— A arquitetura como um todo tinha um padrão de acabamento e coisas
consideradas fundamentais por ele que não foram colocadas em prática e
sofreram modificações. Isso interfere na qualidade do projeto em si. O MAC só
é o que é porque é fiel ao que ele projetou. O visitante que vai a uma obra
projetada por um gênio como Niemeyer quer entender seu planejamento,
conhecer os detalhes que ele pensou para cada local, mas nos outros
equipamentos isso não acontece e causa frustração nas pessoas interessadas
pelo seu legado.

MODIFICAÇÃO DE USO E IRREGULARIDADES
A ausência de proteção ao patrimônio propicia modificações no uso planejado
originalmente pelo arquiteto, como a utilização do prédio projetado para abrigar
a Fundação Oscar Niemeyer, que atualmente é ocupado por setores da
Secretaria municipal de Urbanismo e pela a gestão do Caminho Niemeyer. Há
dois anos, a prefeitura chegou a anunciar que o local seria transformado no
Museu da Ciência e do Conhecimento, e o prédio administrativo em anexo
seria um espaço de educação pública. No entanto, a Secretaria de Educação e
a Fundação Municipal de Educação optaram pelo replanejamento das ações
por conta “do cenário atual, que exige maior controle na condução das
despesas de manutenção e custeio”. Parte da área é utilizada por setores da
educação e do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), que desenvolve
cursos no local.
Outro problema acarretado pela falta de leis é a utilização da área pública para
atividade ilegal, como o estacionamento irregular que funcionou de fevereiro
até o início do mês no pátio do Teatro Popular e foi denunciada pelo GLOBONiterói há três semanas. No local, era cobrado o valor de R$ 5 por um período
de quatro horas e R$ 10 para estacionar até as 22h. O recibo entregue por
funcionários, com a logomarca da prefeitura de Niterói e do Caminho Niemeyer,
não tinha valor legal, e a numeração de CNPJ (28.511.748/0001-59) parecida
com o da prefeitura (28.521.748/0001-59) era inexistente. A prefeitura fechou o
estacionamento, mas ainda não apontou os responsáveis nem que punição

seria aplicada. De acordo com o município, foi publicada no último dia 13 de
abril, no Diário Oficial, a formação dos membros que integram a comissão de
sindicância instalada para apurar os fatos.
CENTRO DE CINEMA SERÁ ABERTO

Segundo a Secretaria municipal de Cultura, atualmente está sendo finalizado o
projeto técnico de interiores para a licitação das obras de um grande auditório,
previsto para o Centro Petrobras de Cinema, prédio espelhado que lembra um
rolo de filme, anexo ao Reserva Cultural, em São Domingos. A licitação, que
deverá ser realizada no mês que vem, prevê obras no interior da estrutura para
implantação de tratamento acústico, sistemas de ar-condicionado, de
iluminação e elétrico, banheiros e demais instalações para utilização do
espaço, que terá, aproximadamente, 550 lugares e acessibilidade plena. Ainda
não foram divulgadas as atividades que serão realizadas no local.
A construção do estádio do Flamengo ainda é uma incógnita. Em fevereiro, o
prefeito Rodrigo Neves se encontrou com o presidente do clube, Eduardo
Bandeira de Mello, para falar do projeto, mas não foram divulgados os detalhes
da negociação. A prefeitura não informa se a iniciativa da construção da arena
na cidade partiu do clube ou da administração municipal. Em sites de
torcedores, especulam-se os mais variados tipos de estádio para Niterói. O
clube foi procurado pela equipe de reportagem para comentar o assunto, mas
não retornou até o fechamento desta edição.
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Fundação Educacional de Volta Redonda: Mostra de Robótica no colégio J.B
de Athayde
Aconteceu na última quinta Feira, dia 20/04/2017, a mostra de Robótica da
Equipe Jaguar - IFRJ no colégio José Botelho de Athayde. O Evento foi
organizado pela implementadora de Informática Andréia Helena com os
professores de Informática Érika Linhares e Anderson Costa, com o apoio da
direção da escola, e foi oportunizado pelo IFRJ - Campos Aterrado. Foi uma
excelente oportunidade para os alunos e professores conhecerem o projeto de
Robótica Educacional que acontece na escola. Este foi o primeiro de outros
que serão organizados com o apoio da Diretora Pedagógica Maria Cristina
Roriz e do Presidente Eduardo Dessupoio, bem como da Implementação de
informática da FEVRE.
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A Voz da Cidade: Samuca lança projeto que pretende qualificar três mil
servidores
Projeto conta com 58 alunos e acontece na UFF, campus Aterrado

Capacitar os funcionários públicos municipais. Esse é o objetivo do projeto
Escola de Governo, lançado oficialmente ontem pelo prefeito Samuca Silva
(PV). Com 32 horas de curso, seguindo até esta sexta- -feira, o projeto conta
com 58 alunos e acontece na Universidade Federal Fluminense (UFF), campus
Aterrado, com o tema Contrato Administrativo, Termos de Parceria e
Convênios. Apenas neste ano serão oferecidas três mil vagas para qualificação
do funcionalismo. “A capacitação dos servidores é um compromisso do nosso
Plano de Governo. Esse é a primeira etapa. O interessante é que estamos
recebendo servidores de outras cidades como Vassouras, Pinheiral e Barra do
Pirai. O conhecimento nunca é demais”, disse o prefeito. A Escola de Governo
é uma parceria com o Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Controladoria
Geral da União (CGU). Um dos idealizadores é o secretário de Planejamento,
Júlio César de Abreu. “A escola já é uma referência regional, uma vez que os
cursos oferecidos pelo TCE fazem de Volta Redonda um polo de formação
itinerante no Sul Fluminense”, disse Abreu. As atividades incluem oficinas,
cursos e palestras e não apresentam custo algum para a prefeitura, já que
serão utilizadas as estruturas de instituições parceiras como UFF, Centro
Universitário Geraldo Di Biase (UGB), Instituto Federal do Rio de Janeiro
(IFRJ). Na próxima semana será iniciado o curso sobre Licita- ção. “A ideia é
que a Escola de Governo seja instalada, definitivamente, no prédio da antiga
Escola Estadual Acre, no bairro Sideropolis. Vamos municipalizar o prédio e
utilizá-lo como a Escola de Governo. Teremos, assim, toda a estrutura para a
capacitação dos servidores públicos”, finalizou Samuca Silva.
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Portal Brasil: IFRJ oferece Curso técnico em Arte Circense
Entre aulas teóricas e práticas, alunos aprendem principais técnicas de circo,
como acrobacias, equilíbrio e manipulação de objetos
Envolvimento Ambiental: 1° workshop - Gestão Ambiental Mercado de
trabalho e alunos egressos do IFRJ-campus Maracanã
Essa semana foi realizado o 1°Workshop de Gestão Ambiental do Instituto
Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, dentre os vários
temas abordados
abordamos Mercado de trabalho para os gestores
ambientais e possíveis nichos de atuação Brasil afora, foi abordado temas
como falta de oportunidades para os estudantes do curso superior tecnológico
de Gestão Ambiental, dentre os diversos temas pertinentes a gestão ambiental
no nosso país, no workshop, tivemos convidados para comentar no primeiro dia
25/04 sobre políticas públicas e seus impactos o Meio Ambiente com Fabio
Scarano,Carlos Young(UFRJ), e Gustavo Simas(IFRJ), Projetos em andamento
no IFRJ com Carla Santi(IFRJ), Tecnologias aplicadas ao Meio Ambientecom
Axel Grael(secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Niterói), Bruno
Coutinho(Conservação Internacional) e Maria Fernanda Qintela(UFRJ) e Maria
Gabriela Podcameni(IFRJ) e no segundo dia 26/04 os temas apresentados
foram Mercado de Trabalho e os egressos do curso de Gestão Ambiental com

Ana Gabriela Garcia, Camila Nunes, Marcele Ferreira e Rafael Caldeira,
Cursos de Meio Ambiente do IFRJ nos diversos campus do estado do Rio de
Janeiro com a participação de professores desses campus e o tema A
formaçãode Gestores Ambientais, o hoje e o Amanhã, com Thais Gallo
(UFRRJ), Viviane Logullo(ANAGEA) Carlos Figueredo(UNIRIO) Simone
Quitério (IFRJ).
Os convidados enriqueceram o evento com suas opiniões e experiencias ao
longo de suas carreiras para os alunos do IFRJ e demais presentes abordando
temas cada vez mais atuais a Gestão, uso e ocupação do solo,
interdisciplinaridade dos cursos de meio ambiente e suas mais diversas
vertentes nas graduações oferecidas Brasil a fora, mercado de trabalho,
empreendedorismo na área ambiental, políticas públicas de sustentabilidade,
suporte para os tomadores de decisões na aplicação de programas e projetos
de leis no congresso .
A Associação Nacional dos Gestores Ambientais (ANAGEA) se fez presente
através de sua presidente Viviane Logullo para fala a respeito do Projeto de Lei
no 2664/11, com ações voltadas à defesa, preservação e conservação do meio
ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, estimulando as
discussões relacionadas ao reconhecimento, regulamentação do profissional
de gestão ambiental e inserção desse profissional no mercado de trabalho e
sua atuação multidisciplinar na gestão fundamentada em sustentabilidade.

