PUC-RS visita centros de audiovisual na Europa
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Representantes da PUC-RS estão na Europa, visitando polos audiovisuais em busca
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Centro Tecnológico de Produção Audiovisual

(CTPAV), que funcionará no Tecnopuc, no Campus de Viamão.

www.SegredodaLoteria.com.br

Participam da comitiva pela Faculdade de Comunicação Social (Famecos), o professor
João Guilherme Barone, coordenador do curso de Produção Audiovisual e a
professora Aletéia Selonk, coordenadora do projeto do CTPAV pela PUCRS e Júlio
Ferst, gerente do Tecnopuc do Campus de Viamão.

Fotos do Dia

As visitas começaram pela França, com os principais centros especializados em
animação, como o La Cartoucherie, em Valence, bem como as principais escolas de
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cinema, FEMIS e Louis Lumiére. Na Espanha e na Itália, o roteiro inclui centros
tecnológicos dedicados ao audiovisual, como o projeto Eiken, em Bilbao, e a nova
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estrutura da Cinecittá, em Roma.
O CTPAV é uma parceria entre a Fundação Cinema RS, Fundacine, PUC-RS, integrado ao Tecnopuc e governo do estado.
O objetivo é formar centro de referência para a atividade audiovisual brasileira, com ênfase na tecnologia e baseado na integração
entre universidade, empresas e governo, nos moldes dos parques tecnológicos de TI.
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A terceira fase da expansão do Tecnopuc ocupará 33 mil metros quadrados do antigo seminário marista de Viamão, localizado em uma
área total de 15 hectares.
Atualmente, estão no seminário 11 empresas incubadas na Raiar e as atividades de pesquisa e desenvolvimento de uma companhia.
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Outras Notícias
Open Group e SOA Project: segurança em cloud
Integrantes do Security for the Cloud do Open Group e do SOA Project anunciam o desenvolvimento de uma arquitetura de segurança
de rede especialmente focada no mercado de cloud computing. Além da nova arquitetura, o grupo também criou um guia da área,
intitulado “An Architectural View of Security for Cloud”. Com 22 páginas, o guia é, segundo divulgado pelos grupos, o primeiro conjunto
de documentos técnicos de uma série sobre segurança que irá abranger várias áreas além de cloud, ... [Leia mais]

Barcellos está na DBC
Luis Gustavo Faccioni Barcellos, ex-gerente de TI da Cervosul Distribuidora de Medicamentos, foi contratado como gerente de serviços
na DBC Company. O executivo também atuou no departamento de TI do Grupo SLC e foi gerente de TI da Emater. Barcellos é
formado em Informática pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões e tem MBA em gestão de negócios pela
ESPM. Link: DBC Noticias relacionadas: ... [Leia mais]

Exin sai do eixo RJ-SP
O Exin, instituto holandês especializado em capacitação ITIL, começou a ampliar sua presença fora do eixo Rio – São Paulo. No
primeiro semestre, foram agregados cinco parceiros em Minas Gerais, Pará, Mato Grosso do Sul, Ceará e no interior de São Paulo. Os
parceiros são a Thompson – GT2i, de Belo Horizonte, Amazon, de Belém, Easy Net, de Campo Grande, PMG, de Fortaleza e
Synercorp, de Alphaville. Com os novos canais, o total no país chega a 25. Entre os cursos oferecidos estarão ... [Leia mais]

Hackers do LulzSec recolhem as garras
Após invadir sites do FMI, CIA e até do governo brasileiro, o grupo hacker LulzSec declarou a retirada. No último sábado, 25, uma
postagem no site Pastebin declarava que o grupo tinha encerrado seus 50 dias de cruzada, e agora deveria se afastar. A esperança do
grupo é deixar um legado de sentimentos. “Inspiração, medo, negação, felicidade, aprovação, reprovação, piadas, embaraços, insights,
ciúme, ódio, e até mesmo amor” são algumas dos efei ... [Leia mais]

RFS: coaxial barato e anti-ladrão de cobre
A RFS - Radio Frequency Systems lança um cabo coaxial em alumínio de alto desempenho para radiofrequência como alternativa para
os cabos de cobre, com foco na redução de custos. Conforme divulgado pela fabricante, o cobre, nos últimos quatro anos, saiu de US$
5 mil para US$ 9 mil por tonelada, enquanto o custo do alumínio fica, hoje, entre cerca de US$ 2 mil a US$ 3 mil por tonelada. Para
reduzir os custos, o condutor externo do cabo coaxial, que antes era 100% composto de cobre, agora é desenvolvido com uma liga
especial de alu ... [Leia mais]

ZipCode: 09 capitais, 35% a mais
A paulista ZipCode, especializada em soluções de marketing direto, pretende incrementar em 35% o faturamento de 2011, sobre os R$
10 milhões registrados em 2010, com a expansão comercial para nove capitais. A ampliação da capilaridade, via parceiros, já conta
com dois contratos fechados em Porto Alegre, um em Curitiba, e ainda este ano outro será fechado em Florianópolis. “O Sul é uma
região expressiva para nós, onde já atendemos a clientes como GVT, Banco Cruzeiro do SuL e Dataprev, por ... [Leia mais]
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