Semana Acadêmica 2018
Ciência para a Redução das Desigualdades
Dia 16 de outubro (terça-feira)
Titulo
Mesa de Abertura:
Ciência para diminuição da
desigualdade.
Intercâmbio: Conquistando
conhecimento para a vida
Fazendo seu Primeiro Jogo
na Unity
O Level Design de Awen:
Princípios e abordagens
Desenvolvendo habilidades
para o mercado de trabalho
Dicas para modelagem de
personagens
Usando Git no seu projeto
Oficina: Educação em saúde:
sexualidade e prevenção das
DSTs;
Oficina de Personagens:
Desenvolvendo sua arte.

Descrição da Atividade
Os convidados discutirão o papel da educação e da ciência para a redução das variadas
formas de desigualdade que assolam o país.

Proponente
Professores do IFRJ e
Convidados.

Horário
10:00 às
12:00 h

Mesa-redonda com alunos da graduação
A proposta é apresentar a experiência de um aluno do IFRJ – CEPF que fez intercâmbio no
Canadá.

- Gabriel Vital Loçasso

13:30 às
16:00h

O objetivo é promover o interesse da comunidade local no desenvolvimento de games em
geral.
Apresentar e discutir os processos envolvidos na criação dos
levels do projeto Awen, da Blue Hill Games, mostrando todo o processo.
Apresentação do Perfil de Temática, recurso muito utilizado por startups em busca de
parcerias e possíveis sócios.
Apresentar aos participantes todo o processo de modelagem de personagens com dicas e
truques essenciais para a modelagem orgânica.
Apresentar o sistema Git como uma ferramenta de controle de versão, explicar conceitos
básicos, suas vantagens e desvantagens.
Ação educativa sobre métodos de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis,
planejamento familiar e promoção da saúde sexual. Realização de oficina com uso de
metodologias ativas para abordagem da temática supracitada.
WorkShop com Rodrigo Cardoso, com o objetivo de ensinar criação de personagens, model
sheet e muito mais para nosso artistas.
Será realizado também um sorteio no final do workshop de uma arte dele.

Guilherme Rodrigues
Douzane da Rocha
Lucas de Castro Pereira
Felipe Bruno Vieira
Carreiro
Lucas Fernandes Ribeiro
Thadeu Alonso dos
Santos
Jessika Afonso Castro

Letícia Silva Sandre
Rodrigo Cardoso
Andrézza Vantini

13:30 às
15:30h
13:30 às
15:30h

Semana Acadêmica 2018
Ciência para a Redução das Desigualdades
Dia 17 de outubro (quarta-feira)
Título
Cineclube Manuel Congo intolerância religiosa e
patrimônio cultural : velhas
discussões, novas leituras
Normalização de trabalhos
acadêmicos conforme a NBR
14724 e a questão dos
direitos autorais.
Introdução ao
Gerenciamento de Projetos.

Palestra: Cidades
Inteligentes.

Entre cortes de cabelos e
escadas: dois artistas
discutem formas expressivas
da cultura das favelas
cariocas
Arduino – Usando
matemática para direcionar
o robô.
Oficina de Planejamento de
gravação em estúdio.

Descrição da Atividade
A atividade consistirá em uma exibição cinematográfica de um vídeo (curta/média ou
longa) a ser escolhidos juntos com os alunos seguido de uma discussão, mediada por
estes, sobre intolerância religiosa. Em seguida será exibido um curta produzido por
alunos do técnico integrado que discutirá valorização do patrimônio cultural.
Regras da ABNT 14724 e a importância da lei dos direitos autorais;

Proponente
Gabriela Kronemberg

1. Introduzir os conceitos fundamentais de gerenciamento de projetos segundo as
melhores práticas recomendadas pelo PMI;
2. Demonstrar a importância do gerenciamento de projetos.
3. Realizar exercícios práticos para fixação do conteúdo.
1) Brasil - Informações Energéticas; Eficiência, Índices de Poluição, Atmosférica, Geração
de Energia; 2) Modelos de Geração de Energia Elétrica Renovável; 3) O Modelo Atfc - Iai
(Geração Autônoma Inteligente), Custos Envolvidos, Acessos, Futuros, Conectividade
4) Fontes De Recursos Financeiros; 5) Benefícios
Apresentação oral dos artistas Emilio Domingos e Thiago Facina. Emílio apresentará o
processo de produção do filme “Deixa na Régua” que trata da importância dos salões de
cabeleireiros masculinos dentro das favelas cariocas. Thiago Facina apresentará sua
recente exposição de fotos sobre a produção do espaço nas favelas cariocas através de
um olhar particular sobre as escadas.
Serão apresentados:
- A linguagem Arduino, características e peculiaridades; O protótipo mecânico
- O algoritmo matemático de posicionamento
- A demonstração do protótipo
O Minicurso buscará capacitar aos participantes a se organizarem e planejarem um dia
de gravação em estúdio, aprendendo noções básicas sobre planejamento de gravação,
cronograma de estúdio, story board e enquadramentos.

Reinaldo de Medeiros

Horário
10h às 12:30 h

Annie Teixeira Ramo
Cintia Luciano de Paiva

10:00 às 12:00 h

Das 14:00 às
16:00 h
Alexandre Tavares
11:00 às 12:00h
- Emilio Domingos
- Thiago Facina

12:30 às 15:30h

Edival Ponciano de
Carvalho Filho

14:00 às 15:00 h

Annie Teixeira Ramos
14h às 17:00 h
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Dia 18 de outubro (quinta-feira)
Titulo
PITCH Combate & Diagnóstico
de perfil comportamental
Para além do círculo mágico: o
game como instrumento de
promoção e de prevenção da
Saúde
NUGED apresenta: reflexões
discentes sobre gênero e
diversidade
Visualizando o mundo
microscópico

Descrição da Atividade
O Pitch Combate é uma competição entre Startups no qual uma banca avalia a cada
rodada a melhor solução para problemáticas do dia a dia. Apresentação da técnica de
Diagnóstico de perfil comportamental.
A palestra tem por objetivos a descrição do processo de construção coletiva para
desenvolvimento de um jogo digital como produto de edital interno da Fundação Oswaldo
Cruz.

Proponente
Ricardo Esteves Kneipp

Apresentação de dois trabalhos desenvolvidos por discentes na disciplina Direitos
Humanos, do curso de Graduação em Jogos Digitais, os quais se intitulam “Evolução do
gênero feminino nos videogames”, de Júlia Flausino, e “Igualdade de Gênero”, de
Karollyne Nunes.
Mostra de trabalhos do curso de extensão com os alunos do Curso Técnico Integrado em
Informática para Internet.

NUGED

Sala
10:00 às
12:00 h

Vanessa Jacob Victorino
e alunos do curso
integrado.
Jose Ricardo da Silva
Junior

14h às 17h

Wesley Brasil do
Nascimento

15:00 às
17:00 h

Jornada de Iniciação Científica
- CEPF

Apresentação de trabalhos de pesquisa do Campus Eng. Paulo de Frontin

Palestra de encerramento:
‘Desacredite’

Palestra ‘Desacredite’, que propõe uma reflexão simples: ‘onde você quer chegar?’. Ideal
para aqueles que desejam ir além da sua formação acadêmica e desejam fazer a diferença
no mundo.
'Desacredite' é uma oportunidade para inspirar-se, acreditar no sonho e também medir o
peso que ele pode ter nas suas decisões - tanto positiva quanto negativamente.

Horário
10:00 às
12:00 h

Claudio Manuel
Rodrigues

10:00 às
12:00 h

13:30 às
15:30
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Atividades culturais
Título
Mini Exposição de
Gládios e afins na
Biblioteca Rodolfo
Fuchs
Confraria Arqueiros do
Vale

Descrição da Atividade
Exposição de réplicas de Gládios e afins na Biblioteca do Campus
Engenheiro Paulo de Frontin.

Proponente
Rogério Santana

Dia e horário
16,17 e 18
10:00 às 17:00 h

Apresentação e instrução da prática de tiro com arco e flecha pela
Confraria Arqueiros do Vale, filiada a Field Brasil e IFAA, a CTAF.

17/10/2018
14:00 às 17:00

Visita às Galáxias

Uma experiência no Planetário do IFRJ.

Instrutores:
Luciano Mancusi,
Rafael Villanova,
IFRJ – Volta Redonda

Apresentação de
Projetos do 2º Período
Integrado

Apresentações de seus trabalhos
- Barraca de comidas típicas do mundo hispânico.
- Apresentação do projeto de extensão Horta Orgânica IF

2° Mostra de Artes
para Jogos Digitais

Os trabalhos estão sujeitos a seleção (podendo haver exclusão de algumas
obras haja imagens fortes ou consideradas ofensivas).

Intervalo Musical

Apresentação musical dos alunos do projeto Intervalo Musical.

- Maria Eduarda Cabral de
Oliveira
- Bruna Siqueira Queiroz
- Nicoly Rocha Fortuna
Gabriel Aprigliano Fernandes
&
Prof. André Brazil
(CEPF)
Samuel Ribeiro

Game Day

Oportunidade para os participantes brincarem com vários jogos digitais.

Samuel Ribeiro

Mostra de Jogos
Digitais
R&B in IFRJ

Exibição de projetos de Jogos digitais realizados pelos alunos do IFRJ –
campus Eng. Paulo de Frontin.
Apresentação musical do MC Kiaz (Blakkstar)

André Brazil
MC Kiaz (Blakkstar)

Dia 17
Das 09:00 às 17:00h
Dias 16,17 e 18
14:00 às 16:00 h
Dias 17,18
10:00 às 17:00 h

16,17 e 18
10:00 às 17:00 h
Dia 18
14:00 às 17:30
Dias 16,17,18
10:00 às 17:00 h
16:00 h

