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INFORMAÇÕES GERAIS

Denominação Social: Associação Júnior de Informática Biomédica
Tipo de empresa: Associação civil sem fins lucrativos, vinculada à
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto e a Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, formada e
administrada exclusivamente por alunos sob a supervisão de professores.
Especialização: Prestação de serviços de Informática na Área da Saúde
CNPJ: 08.223.427/0001-60
Sede: Avenida Bandeirantes, Nº3900, Bairro Vila Monte Alegre – Ribeirão
Preto - SP, CEP: 14049-900
Telefone:
Homepage: http://www.infobiojr.com.br
Email: contato@infobiojr.com.br
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Missão
Desenvolver sistemas computacionais na área da saúde para clientes interessados
em inovação e qualidade, proporcionando aos nossos membros uma inserção no
mercado de trabalho ainda na graduação.

Visão
Consolidar-se como empresa na área de informática biomédica, capacitando os
alunos para atuarem no mercado.

Valores
Trabalho em equipe, Comprometimento, Iniciativa, Qualidade e Inovação.

POR QUE NOS ESCOLHER?
Somos uma empresa júnior que visa o bom trabalho e a eficiência, tendo como
meta a eficácia dos produtos e a satisfação do cliente, aliando sempre a qualidade, a
inovação e a preocupação com a sociedade em tudo o que fazemos.
Contamos com o apoio dos professores e com a estrutura da Universidade de São
Paulo, além da dedicação dos nossos membros e do nosso compromisso com o cliente.
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SERVIÇOS PRESTADOS








Criação de web sites
Criação de sistemas web personalizados
Criação de sistemas de Gestão
Consultoria em Bioinformática
Consultoria em Processamento de Imagens Médicas
Cursos na área de Informática

Criação de sites
Sites desenvolvidos nas plataformas Joomla e Wordpress ou em HTML e CSS.
Levantamento de requisitos e seguindo o modelo de prototipagem.
Sistemas de Informação e Gestão
Desenvolvendo aplicações relacionadas com organização, gerenciamento e
representação de dados clínicos (computação clínica), serviços de informação
hospitalar, aplicações à epidemiologia e saúde populacional, processo de decisão
clínica e fluxo de informações médicas;
Bioinformática
Apresentando soluções a problemas biológicos que envolvam utilização
concomitante de grandes volumes de dados (como resultado e objeto de pesquisa
em genomas, transcriptomas, proteomas, identificação de genes, análise de redes
gênicas, identificação de polimorfismos, entre outras áreas), análise estrutural
(modelagem molecular) e modelos biológicos;
Processamento de Imagens e Sinais
Desenvolvendo aplicativos voltados ao apoio à decisão médica, por meio de
técnicas que implementam a obtenção, otimização, tratamento e análise de sinais e
imagens médicas contendo informações anatômicas ou funcionais, como por
exemplo de radiologia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrasonografia, medicina nuclear e atividade elétrica cerebral e cardíaca;
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NOSSOS PRODUTOS

Website da empresa júnior do curso de
Nutrição da USP Ribeirão Preto
http://www.nutrirp.com.br/

Portal informativo para a Fundação
de Apoio às Ciências Humanas,
Exatas e Naturais (FAC)
http://www.fachen.org.br/

Website de divulgação do trabalho
de uma designer
http://thebestbook.com.br/

Formulários online da Pesquisa
do Estado Emocional do
Tabagista (POEETA)
http://poeeta.fmrp.usp.br/
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

O ano de 2015 marca o início da modalidade de projetos sociais na InfoBio Jr.
Visamos ampliar o campo de atuação da empresa, contribuindo para o aprimoramento da
relação existente entre a comunidade universitária e a sociedade como um todo.
Nossa principal motivação é a possibilidade de colaborar com o trabalho
voluntário que beneficia a sociedade em que a Empresa Junior do curso de Informática
Biomédica está inserida. Por meio do desenvolvimento de sites informativos para
instituições sem fins lucrativos, muitas vezes incapazes de financiar esse tipo de serviço,
pretendemos que um número cada vez maior de pessoas possam se beneficiar das
atividades realizadas.
A seleção dessas instituições é feita anualmente por meio de editais.

CONHEÇA-NOS

Entre em contato conosco pelo email contato@infobiojr.com.br e solicite
seu orçamento, agende uma visita. Estamos à sua disposição para dúvidas, sugestões.
Acesse também nosso site para mais informações: www.infobiojr.com.br
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