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Brasil vai sediar conferência de educação de jovens e adultos
O Brasil recebe, de 25 a 27 de abril próximo, um dos mais importantes fóruns mundiais de
discussões sobre a inclusão escolar de jovens e adultos. Trata-se da Conferência Internacional
de Educação de Adultos (Confintea Brasil +6) que conta com a participação de movimentos
sociais e especialistas, além de gestores e instituições ligados à educação dessa parcela da
população na África, América Latina, Ásia e Europa.
O Ministério da Educação do Brasil é um dos protagonistas da Confintea Brasil +6 e apresentará
a política brasileira da educação de jovens e adultos ao longo da vida. “É fundamental que o
poder público, nas diferentes esferas e sociedade civil, somem esforços para combater a evasão
e trazer para a escola aqueles jovens que hoje estão fora dela”, destaca o ministro Aloizio
Mercadante.
Atualmente, no Brasil, 84,3% dos jovens de 15 a 17 anos estão matriculados na escola. “Nosso
desafio é que 100% destes estejam matriculados até o final deste ano”, observa Mercadante. No
ano passado, a estimativa de analfabetos no mundo era de 781 milhões de pessoas.
Leia mais.

Ciência através de quadrinhos no campus Mesquita
O campus Mesquita do IFRJ recebeu, no dia 17 de fevereiro, uma oficina sobre quadrinhos e
fanzines na divulgação científica, ministrada pela professora Danielle Fortuna, da Fiocruz.
A oficina aconteceu em duas partes: a primeira abordou teoria sobre educação, saúde e a
história do surgimento e desenvolvimento dos quadrinhos. Na segunda etapa, os próprios alunos
colocaram em prática o aprendizado e criaram seus próprios quadrinhos e fanzines, que agora
fazem parte do acervo da biblioteca do campus.
‘’Os quadrinhos exploram o potencial da linguagem, o traço pessoal, narrativas mais complexas
e ainda ajudam a trabalhar a interdisciplinaridade’’, afirma Danielle Fortuna.
A oficina foi gratuita e contou com a participação de alunos do curso de Especialização Lato
Sensu em Educação e Divulgação Científica, do campus Mesquita, mediadores do Espaço
Ciência InterAtiva e professores do Ensino Médio e da Educação Infantil de municípios da
Baixada Fluminense.

Treinamentos do Portal de Periódicos serão online em 2016
Em 2016, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) passará a
ministrar os treinamentos do Portal de Periódicos via web. O principal objetivo é atender cada vez
mais usuários da biblioteca virtual, uma vez que o meio digital permite o acesso rápido e fácil às
informações, sem limitação do tempo dos instrutores ou da logística necessária para se colocar
usuários e multiplicadores em um mesmo local e hora. A previsão é de que a agenda do ano seja
iniciada no dia 15 de fevereiro.
A tecnologia utilizada será o Mconf – serviço de multiconferência desenvolvido pela Rede
Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), com ampla capacidade de comunicação em áudio e
vídeo em tempo real. As inscrições continuam da mesma forma: os interessados devem acessar
a área de Treinamentos do Portal para garantirem a participação. Além da capacitação
promovida pelo Portal de Periódicos, haverá também treinamentos dos editores com os quais a
Capes assina contrato. Ambos os tipos de sessões seguirão os mesmos padrões para inscrições,
acessos e realização do curso.
Leia mais.

Processo seletivo simplificado para professor substituto no
campus Realengo
O IFRJ abriu processo seletivo simplificado destinado ao cadastramento para contratação de
professores substitutos do campus Realengo. Serão destinadas quatro vagas para as disciplinas
Fisioterapia Comunitária, Educação e Promoção em Saúde (1); Cinesioterapia, Recursos
Fisioterapêuticos I e Saúde do Idoso (1); Fisioterapia em NME II e Estágio em Fisioterapia 2 e 3
(1); e Economia e Administração Farmacêutica, Assistência Farmacêutica, Farmácia Hospitalar e
Estágio Curricular em Farmácia IV (1).
As inscrições estão abertas de 24 de fevereiro a 9 de março, das 10h às 16h, na própria unidade.
Leia mais.

Leia mais!
Novidades à vista no campus Paracambi
Campus Realengo terá roda de conversa sobre técnicas e métodos de estudo
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