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IRS ganha ouro em Olimpíada de robótica Egresso conquista medalha na Ásia

Participantes vencedores da medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Robótica com o robô da equipe

N

o dia 01 de setembro, o Instituto
Rogerio Steinberg conquistou
medalha de Ouro na Etapa Regional
da Olimpíada Brasileira de Robótica
(OBR). A conquista garantiu uma vaga
para a Etapa Estadual, que aconteceu
em Volta Redonda, dia 22 de setembro.
O grupo formado por participantes
do 7º ano do Ensino Fundamental da
Oficina de Robótica do Instituto: André

Sakamoto, Manoela Bento, Mariana
Vaz e Samuel Fraga; conquistou a 14ª
colocação, das 32 equipes presentes. A
ida da equipe ao município do estado
do Rio de Janeiro foi possível pelo
Projeto “Codificação e Robótica para a
Base da Pirâmide”, desenvolvido com
a parceria do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente
– CMDCA/RJ.

P

Da esq. para dir.: Rosangela Cabral e Raquel Giannini

IRS esteve presente no VIII
Encontro Nacional do ConBraSD,
O
III Congresso Internacional sobre
Altas Habilidades/Superdotação e
I Seminário de Altas Habilidades/

Egressos celebram formatura na SBCI

Foto: Ana Maria Sbardella

Foto de arquivo

Equipe do IRS presente no ConBraSD
Superdotação da UCDB, nos dias
25 a 27 de outubro, em Campo
Grande, Mato Grosso do Sul. A
Gerente Executiva Rosangela Cabral
e a Psicóloga Raquel Giannini
representaram a instituição no evento
e ministraram a palestra “Programa
Desenvolvendo Talentos IRS à luz do
STEAM”, mediada pela psicóloga e Dra.
em Altas Habilidades/Superdotação
Angela Virgolim. O encontro tem
como objetivo unir profissionais de
diversas áreas, promovendo o avanço
do conhecimento no campo das Altas
Habilidades/Superdotação, garantindo
uma inclusão mais efetiva e específica
desta população, bem como a sua
aplicação nos diversos setores sociais.

Sem
Fronteiras,
competição
internacional de matemática
em equipes e interclasses para
estudantes do ensino fundamental
e médio. Obteve a 2ª colocação na
etapa estadual e a 3ª colocação
na etapa nacional. Por conta
da classificação na competição,
o jovem foi contemplado com
uma viagem para participar da
Asia International Mathematical
Olympiad (AIMO) e ganhou
medalha de bronze. Através da
parceria do IRS com a Sociedade
Brasileira de Cultura Inglesa,
ganhou bolsa de estudo e tem
previsão de formatura em 2019.
Em novembro de 2018, conquistou
o Prêmio Lions Jovem Cientista,
Pedro Miguel fotografado para a Exposição 20 anos IRS
do Lions Clube, pelo projeto autoral de
edro Miguel Santiago ingressou um mini-helicóptero quadrotor movido
no IRS em 2012 e permaneceu por movimentos musculares através de
no Programa Desenvolvendo sensores cardíacos.
Talentos por quatro anos. Durante Para o futuro, busca ingressar em uma
este período, participou das oficinas de
Criação, Dança e Empreendedorismo. faculdade nos Estados Unidos e atuar na
Em 2016, foi aprovado no Colégio Pedro área de Engenharia.
II. No mesmo ano, fez curso de saxofone “O IRS foi muito importante na minha
na Escola de Música Villa-Lobos com formação cultural e na formação como
bolsa parcial e foi aprovado para estagiar pessoa. Me ajudaram a descobrir
no Ministério Público em nível médio. No coisas novas que eu não conhecia e me
início de 2018, Pedro participou da 1ª fase descobrir como pessoa para seguir em
da Olimpíada Internacional Matemática frente na vida”, afirmou.

Brasileira
de
Cultura Inglesa,
no
primeiro
e
segundo
semestre. Este
momento marca
mais uma vitória
importante na
carreira destes
jovens,
que
conquistaram
Egressos formados no 1º semestre com Sonia Simão, Coordenadora pedagógica do IRS
bolsa integral
m 2018, 16 egressos do IRS com a indicação do IRS. Neste ano, o
celebraram a conclusão do curso Instituto contou com 113 crianças e
Master nas formaturas da Sociedade jovens matriculados no curso.

E
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O participante Caio Cesar Soares
conquistou medalha de honra ao mérito
na Olimpíada Brasileira de Robótica,
em reconhecimento ao talento
demonstrado na modalidade teórica.

As participantes Rebeca Ataíde e
Suelen Figueiredo se destacaram no
processo de seleção da Escola Eleva e
receberam bolsa integral.

Prêmio Bom leitor:
1ª colocação: Ana Carolina dos Reis
Leu 91 livros em 2018

A participante Ellen Matos Henrique
ganhou medalha de prata na 4ª Copa
Brasil de Matemática do Magahai,
representando o IRS.

A participante Maria Clara Caulyt
conquistou bolsa de estudos integral
para cursar o Ensino Médio no Colégio
Ao cubo.

3ª colocação: Laura Mendonça
Leu 47 livros em 2018

2ª colocação: Giovana Cunha Moreira
Leu 48 livros em 2018

Best Student (SBCI):
Destacaram-se com as melhores notas
na Sociedade Brasileira de Cultura
Inglesa os participantes:
Gabriel Torres e Silva
1º semestre 2018
Julia Gabriela Carrera
2º semestre 2017 e 1º semestre 2018

2º semestre 2018

3.
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IRS comemora 20 anos de atuação com exposição e talk sobre educação
1

2

3

4

1. Da esq. para dir.: Vice Presidente do IRS Marcio Vieira, Cristina Delou, Claudia Marchi, Joana Félix, o Presidente do IRS Izaquiel Gielman, a Gerente Executiva do IRS Rosangela Cabral, Ana Beatriz Cantuária, e Thamyris Capela. 2. Joana Félix contando
sua trajetória. 3. A Galeria de Arte do Rio Design Leblon estava repleta de convidados atentos às histórias compartilhadas. 4. Os participantes do IRS João Sakamoto, Lucas de Paula e Caio César representaram o IRS na peça sobre o NASA Science Days

P

ara celebrar os 20 anos de atuação
do IRS, em 22 de novembro,
aconteceu, no Rio Design Leblon
(RDL), a roda de conversa “A educação
transforma” e a inauguração da
exposição “20 anos IRS”. Com o apoio
da empresa Degoothi Consulting, da
mantenedora Sevenco e do RDL, “A

educação transforma” homenageou
Clara Steinberg, fundadora da
instituição, que tinha como lema a
frase “Uma transformação social só
acontece através da educação”. A roda
de conversa contou com mulheres que
comprovam, pelas suas trajetórias,
como a educação transformou

suas vidas: A PhD em química pela
Universidade de Harvard Joana Félix, a
empresária Claudia Marchi, a doutora
em educação Cristina Delou, e Ana
Beatriz Cantuária e Thamyris Capela,
egressas do IRS que seguiram notáveis
carreiras acadêmicas e mediação de
Joana Nolasco, curadora de lifestyle

Fotos: Paulo Rodrigues

Primeira Formatura do Programa Desenvolvendo Talentos

e experiências do Rio Design Leblon.
Após o talk, a exposição “20 anos de
IRS” foi lançada. Com fotos de Gabriel
Nascimento, a mostra contou a história
de 20 anos do Instituto, por meio
de casos de sucesso e resultados na
ciência, robótica, matemática, xadrez,
mercado de trabalho e até no exterior.

Doar Fashion,
Rio Design e IRS:

Foto: Isabella Bernat

Uma parceria de força

O Presidente do IRS Izaquiel Gielman entrega certificado para
Tauat dos Santos Lara, que esteve no IRS desde 2011
A egressa Thamyris Capela contando sobre sua
trajetória de vida na roda de conversa do RDL

O

Os oradores do Programa Desenvolvendo Talentos fizeram discurso sobre a Formatura

O

IRS celebrou, em 10 de dezembro, a 1ª Formatura do Programa Desenvolvendo Talentos. A
data marcou o encerramento do primeiro ciclo do principal programa do
Instituto, desde sua reformatação e 53
participantes encerraram as etapas I, II
ou Ensino Médio. Familiares, colabo-

radores e voluntários do IRS
comemoraram a conquista dos jovens na cerimônia
que aconteceu no Ginásio
da PUC-Rio, cedido de forma pro bono
pela universidade. O evento também
contou com o apoio da Panificadora
Rio Lisboa, Panificadora Lagoa, Clu-

Painel com fotos antigas homenageou os formandos

be de Flores, Sucos Life Mix, Cláudio
Martins Gastronomia, Eklo Water e
Adriana Ortega.

Mostra de Talentos debate Agenda 2030

C

om o tema Agenda 2030, a Mostra
de Talentos aconteceu no IRS dia
03 de dezembro e marcou o encerramento das atividades das Oficinas em
2018. O evento foi inspirado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável criados para erradicar a pobreza, proteger o
planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade. As oficinas
de Criação e Codificação apresentaram
projetos sustentáveis e, em conjunto, os
as Oficinas de Xadrez, Tecnologia Musical
e Desenvolvimento Expressivo apresentaram peças como “Eleições 2030”, “O
Planeta pede socorro” e “Agenda 2030 no
Tabuleiro”. O resultado do Projeto Ponte,

parceria do Colégio Liessin com o IRS foi
apresentado: um site sobre diversidade e
inclusão feito em conjunto pelos jovens.
O evento contou ainda com exposição de
projetos das Oficinas de Robótica, Codificação, Empreendedorismo e Desenho. A
Oficina de Jornal estava ativa no evento
com uma redação e os participantes screveram matérias para o Jornal IRS. Foram
homenageados os resultados do Bom
Leitor, tradicional premiação para participantes com maior quantidade de livros
lidos no ano; Best Students, jovens com
as maiores médias semestrais na Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa (SBCI) e a
conclusão do curso de inglês na SBCI. O

Participantes da Oficina de Criação com os Projetos
sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

evento ocorreu com o suporte da Mantenedora Servenco e apoio da United Way
WorldWide em nome do BNY Mellon e
do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CMDCA).

Instituto Rogerio Steinberg esteve,
no dia 25 de setembro, no evento
RD Talks: Moda & Responsabilidade
Social, promovido pelo shopping Rio
Design Leblon (RDL). A roda de conversa,
mediada por Joana Nolasco, curadora
de lifestyle do RDL, contou com a
presença do Instituto, representado pela
egressa Thamyris Capela e pela Gerente
Executiva Rosangela Cabral, com a
fundadora do Doar Fashion Daniella
Martins, com a modelo e voluntária
do Instituto Nacional de Câncer (INCA)
Daniela Sarahyba e com a paciente
e também voluntária do INCA Laura
Ramos. Na ocasião, Thamyris narrou
aos presentes sua trajetória pessoal,
acadêmica e profissional, comentando
sobre sua infância em Costa Barros, a
conquista da bolsa de 100% no curso
de Administração na PUC-Rio e sua
carreira em empresas como Chevron e
Lojas Americanas; e Rosangela Cabral,
apresentou o IRS e citou a importância
de parcerias como a do Doar Fashion.
Ao final do evento, Daniella Martins
comentou “Juntos somos mais fortes”.

Informativo do Instituto Rogerio Steinberg
4. 2º semestre 2018
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O

da robótica educacional da LEGO como
LEGO Mindstorms Education Resource
e Lego Education We Do Construction.
Além disso, por meio do Projeto,
passeios culturais e educacionais foram
promovidos no segundo semestre
do ano. Os participantes tiveram a
oportunidade de visitar a Fundação
Casa de Rui Barbosa, o Jardim
Botânico, o Instituto Moreira Salles e
os laboratórios de robótica e design da
PUC-Rio.

Foto: Ana Maria Sbardella

projeto “Codificação e Robótica
para a Base da Pirâmide”, apoiado
pelo Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente (CMDCA),
foi realizado no IRS em 2018 com o
objetivo de promover a inclusão ao
mundo tecnológico e ao pensamento
inovador de 80 crianças e jovens, entre
8 e 14 anos. As Oficinas de Criação,
Codificação e Robótica, que compõe
o Projeto, promoveram iniciação
à programação computacional e
desenvolveram,
por meio da
prática, a
criatividade,
o trabalho
em grupo e a
resolução prática
de problemas.
Softwares de
linguagem de
programação
como Code.ORG
e Scratch foram
apresentados
às crianças e,
aos jovens,
instrumentos de
desenvolvimento

Foto: Ana Maria Sbardella

Projeto aprovado pelo CMDCA-RIO é realizado IRS executa projeto com foco em jovens talentos

Atividade promovida em palestra de profissionais da IBM

R

ealizado pelo IRS em 2018 com o
apoio do United Way WorldWide
em nome do BNY Mellon, o Projeto
Desenvolvendo Talentos Para o Futuro
foi voltado para 30 participantes entre
15 a 17 anos e teve como objetivo
aumentar o conhecimento nas áreas
da ciência, tecnologia, engenharia, arte
e matemática (metodologia STEAM).
A iniciativa também buscou fortalecer
habilidades criativas, empreendedoras
e linguagens de programação, de
forma com que o participante pudesse
explorar e melhorar o potencial de
seu talento e habilidades, além de
estimular a capacidade de lidar com

Participantes da Oficina de Criação em Roda de Leitura durante passeio para o Rio Design Barra

E

m virtude do mês da criança, em
outubro, o Supermercado Zona Sul
realizou doações de brinquedos para
os participantes do IRS. A doação foi
arrecadada em lojas do mercado e
fortaleceu ainda mais a parceria, que
já acontece desde 2017. Em 2018,
aproximadamente 735 kits de lanches
foram distribuídos, por semana, para
os participantes atendidos. Para 2019, o
apoio do Zona Sul com lanches diários
foi renovado, selando o compromisso
de Responsabilidade do Zona Sul em
apoio ao IRS.

Dia da Superdotação
ganha destaque

A

matéria “Superdotados: nem sempre
reconhecidos, nem sempre visíveis”,
foi publicada no site da jornalista Márcia
Peltier, em celebração ao Dia Internacional
da Superdotação (10 de agosto). A
reportagem, assinada pela psicóloga da
Instituição, Raquel Giannini, comenta
sobre a importância da identificação de
crianças superdotadas e cita o trabalho
do IRS como alternativa para famílias de
baixa renda do Rio de Janeiro.

Projeto “Como você vê o mundo?” no IRS

CERTIFICAÇÕES E CONQUISTAS

2018

BINAH AUDITORIA
O IRS obteve, de forma probono, Auditoria
Financeira Externa pela BINAH Auditores
Independentes. A Instituição passou por
um cuidadoso e sistemático exame de suas
atividades, com a finalidade de assegurar
a fidelidade dos registros e proporcionar
credibilidade às demonstrações financeiras
e outros relatórios da administração.

Foto: Isabella Bernat

Parceria entre IRS e
Zona Sul

problemas e propor soluções
inovadoras. A duração do
projeto foi de 12 meses e foi
composto pela participação
dos jovens das Oficinas
de
Empreendedorismo,
Robótica e Matemática. No
segundo semestre, os jovens
tiveram a oportunidade de
visitar os Laboratórios de
Robótica e Design da PUC
Rio e realizaram atividades
com
voluntários
que
estiveram na sede do IRS para apresentar
palestras e workshops: Nathalie Freret
apresentou o “Projeto Cavalo Marinho”
e abordou temas da Biologia; Renata
Baltazar, voluntária da IBM, falou sobre
Desenvolvimento de Software; o geólogo
Jorge Pimentel da Companhia de
Recursos Minerais abordou a Geologia
e a Inteligência Artificial no universo da
IBM; Nadia Darwiche da Rede e Jornal
O Globo fez palestra sobre Psicologia;
Fábio Rodrigo Lopes, voluntário da
IBM, conversou com os jovens sobre o
presente e o futuro da Tecnologia da
Informação e Yasmim Franceschi da
Universidade Tel Aviv também bateu um
papo com os participantes.

CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL
O IRS conquistou a certificação
internacional Equivalency Determination,
pelo NGO Source, que estipula que o
Instituto é equivalente a uma instituição
de caridade dos Estados Unidos. Esta
conquista fortalece, ainda mais, a
credibilidade do instituto no que tange a
sua transparência e atuação.
MOTOROLA
O IRS obteve a aprovação final da Motorola Participante realizando exame de vista com médica voluntária
Solutions Foundation (MSF) para o projeto
Instituto Rogerio Steinberg recebeu,
“Skills Development for the Bottom of the
nos dias 18 e 19 de setembro,
Pyramid”, a ser executado em 2019. Mais
uma grande marca se soma a Rede de
apoio a causa da Superdotação.
DOAÇÃO IBM
A IBM Brasil, por meio da iniciativa da gerente de projetos
Renata Mussauer,
que voluntariamente ofereceu aos
participantes do Ensino Médio palestras sobre tecnologia ao
longo do 2º semestre. A ação do Technology Leadership Council
e do Programa “IBM Volunteers” da IBM teve, como impacto
social, a ampliação dos conhecimentos dos jovens em temáticas
voltadas para as profissões do século XXI e, em paralelo, resultou
na doação de R$ 8.296,40 da IBM Brasil para o Instituto.

O

o projeto “Como você vê o
mundo?”, em parceria com os
Institutos Ver e Viver e Nissan. Em
consultórios provisórios montados
na sede do IRS, participantes,
egressos e colaboradores tiveram
a oportunidade de realizar
consulta oftalmológica com
profissionais voluntários. Ao todo,
282 pessoas foram atendidas
de forma gratuita e, destas,
106 foram diagnosticadas com
necessidade do uso de óculos.
As doações foram entregues em
uma festividade promovida pelas
três instituições no dia 09 de
outubro no auditório do IRS, e
celebrou, também, o Dia Mundial
da Visão, comemorado em 11 de
outubro. Ações como estas, colocam
saúde e educação trabalhando de forma
conjunta para transformar vidas.

