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IFRJ lança campanha
de combate ao
mosquito Aedes
aegypti
O Instituto Federal do Rio de Janeiro
lançou esta semana um vídeo de
mobilização contra o mosquito Aedes
aegypti, transmissor dos vírus da
dengue, chikungunya e zika.
A ação integra o escopo da campanha Zika Zero, do Ministério da Educação (MEC), que
pretende mobilizar alunos e trabalhadores da educação de todo o país no combate ao mosquito.
No IFRJ, um comitê, liderado pelo Serviço de Saúde do Trabalhador, coordena as ações no
âmbito institucional.
Produzido pela Assessoria de Comunicação do Instituto, o vídeo será exibido em ações de
acolhimento de novos alunos nos campi, a partir do dia 7 de março.
Acesse aqui o vídeo no YouTube.

Alunas do IFRJ falam de experiência em Bragança
As alunas Tielen Viana e Regina Alves, respectivamente dos campi Rio de Janeiro e Nilópolis, já
estão se adaptando à cidade de Bragança, em Portugal. Em dezembro, elas foram selecionadas
pelo edital de processo de seleção interna para mobilidade acadêmica no exterior de alunos de
graduação e receberam bolsas para cursarem um semestre no Instituto Politécnico de Bragança
(IPB).
“A palavra para essas primeiras semanas em Portugal é adaptação. São muitas novidades, a
começar pelas temperaturas baixíssimas. Ficar longe das pessoas que amo não tem sido tão
fácil, mas está sendo uma experiência de grande aprendizado, sem sombra de dúvidas”, conta
Regina, que diz ainda não ter encontrado grandes diferenças culturais entre os brasileiros e os
portugueses. “Isso dá a sensação de ‘quase lar’”, afirma.
Regina e Tielen dividem um quarto no alojamento que conseguiram, sendo o apartamento
ocupado por mais duas pessoas. De acordo com Tielen, a localização do alojamento é
privilegiada: “Fica em frente ao campus do IPB e perto do centro. Logo, fazemos tudo a pé. É
necessário, uma vez que há pouquíssimos ônibus circulando pela cidade”, afirma.
Leia mais.

Servidor do IFRJ é premiado em festa literária
“Paisagem Da Janela Do Trem Azul”. Esse foi o título do poema com que Pedro Lincoln, 25 anos,
assistente em Administração da Pró-Reitoria de Extensão do IFRJ, venceu o Concurso Literário
da Flizo 2015, a Festa Literária da Zona Oeste. O resultado foi divulgado no último dia 2 de
fevereiro.
Morador de Realengo, Lincoln escreve poesia há quase dez anos. “Geralmente, escrevo letras
de músicas. Mas, eventualmente, surgem as poesias a partir da observação de coisas ou
pessoas nos transportes públicos. Escrevo porque as observações ‘de gente que ri quando deve
chorar e não vive, apenas aguenta’, como diria Milton Nascimento, me deixam irritado e
indignado. Nesse sentido, escrever funciona como válvula de escape”, diz.
Contemplado em primeiro lugar já no primeiro concurso literário de que participa, Lincoln revela
a vontade de publicar uma coletânea de seus registros. “Fiquei muito feliz com a premiação.
Talvez seja um sinal verde para tentar publicar minhas ideias de maneira independente”, avalia.
Clique aqui para ler o poema.

Leia também!
Campus Arraial do Cabo realiza formatura de curso Técnico em Informática
Campus Mesquita faz campanha contra o Aedes aegypti em escolas do município
Campus Engenheiro Paulo de Frontin prepara novos laboratórios para o próximo período letivo
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