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Divulgação e internacionalização da Rede estão entre
prioridades da nova Diretoria Executiva do Conif, diz reitor
Paulo Assis integra a diretoria do conselho eleita para o mandato de 2016
Com pouco mais de três semanas à frente da Diretoria Administrativa do Conif (Conselho
Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica), o
reitor do IFRJ, Paulo Assis, acredita na continuidade de uma agenda positiva para a nova gestão
do órgão, com ênfase na ampliação da divulgação da natureza e das ações dos Institutos
Federais.
Esse é apenas um dos objetivos traçados pela recém-empossada Diretoria Executiva do
conselho, presidido pelo reitor do Instituto Federal Sul-rio-grandense, Marcelo Bender Machado,
e que conta ainda com os também reitores Jerônimo Rodrigues da Silva (IFG/vice-presidente),
Francisco Roberto Brandão Ferreira (IFMA/diretor Financeiro) e Antônio Venâncio Castelo
Branco (IFAM/diretor de Relações Institucionais).
De acordo com Paulo Assis, a nova gestão pretende publicizar mais densamente o nome dos
Institutos Federais, de forma a torná-los mais próximos a toda a população. Para atingir esse
ideal, uma das estratégias em pauta é intensificar as parcerias com o Legislativo. “Nós
pretendemos atuar junto aos parlamentares, no sentido de trazer a força dos Institutos Federais,
que sabemos ser muito grande, mas ainda com pouco alcance”, afirma Paulo Assis, que destaca
o número expressivo de congressistas que participaram da cerimônia de posse da nova diretoria,
em Brasília, no último dia 17 de fevereiro. Entre as ações em discussão pelo grupo, está a
chamada “emenda Conif”, uma emenda parlamentar que atendesse toda a rede de ensino
profissional e tecnológico federal.
Leia mais.

PIBICT e PROCIÊNCIA 2016: editais liberados
A Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Proppi) do IFRJ divulgou os editais do
processo seletivo 2016 dos Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação Científica e
Tecnológica (PIBICT) e do Programa Institucional de Incentivo à Produção Científica, Tecnológica
e Artístico-Cultural (PROCIÊNCIA).
O período de submissão dos projetos de pesquisa aos programas será do dia 07/04/2016 a
03/05/2016.
Clique aqui para ler os editais na íntegra.

Proex recebe propostas
de Semanas Acadêmicas
até o dia 23
Chamada interna prevê duas
modalidades de apoio aos eventos
Os campi do IFRJ podem enviar à PróReitoria de Extensão (Proex), até o dia
23 de março, propostas para a
realização de Semanas Acadêmicas,
que deverão ocorrer no período de
maio a novembro de 2016.

Grupo de alunos se apresenta durante Semana
Acadêmica no campus São Gonçalo

Serão concedidas duas modalidades
de apoio: Modalidade A, com uma cota única de R$ 3 mil, destinada a pagamento de serviços ou
compra de material de consumo; e Modalidade B, que prevê uma cota de R$ 4 mil, sendo R$ 2,5
mil para custeio das atividades, e R$ 1,5 mil destinados ao auxílio aos estudantes que participam
da comissão organizadora.
Cada campus poderá concorrer com uma única proposta, cuja coordenação caberá ao
coordenador de Extensão do campus ou, na ausência deste, a um servidor técnico-administrativo
ou docente do quadro efetivo indicado pelo diretor-geral. A proposta deverá conter carta de
anuência e autorização da Direção-Geral do campus.
Os modelos de documentos e as orientações para a submissão de propostas estão descritas no
edital da chamada interna.
Para todas as informações sobre a chamada, acesse aqui o Edital de Extensão Nº 03/2016.

Em reunião, MEC afirma continuidade do PIBID
Em reunião que contou com a participação de reitores, parlamentares e entidades da área de
educação, o secretário executivo do Ministério da Educação garantiu, no dia 1º de março, que o
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) será mantido e que não haverá
cortes. Luiz Claudio Costa afirmou que o Pibid será ainda mais valorizado e que o Ministério da
Educação quer otimizar o processo, alcançando mais escolas de forma integrada e sem cortes.
Durante o encontro, foi definida a criação de um Grupo de Trabalho que irá garantir o diálogo
aberto para potencializar o Pibid e discutir seu aperfeiçoamento. O GT terá participação de
estudantes, coordenadores do programa e representantes de instituições de ensino superior,
com primeira reunião já agendada para a próxima terça-feira, 8 de março.
Leia mais.

Leia também!
Programa MULHERES MAIS: campi podem enviar propostas até o dia 22 de março
Programa Mulheres Mil lança proposta de expansão em São Pedro da Aldeia
Veja como foi a recepção aos alunos no campus Pinheiral
Presidenta anuncia metas do Pronatec para 2016
Processo seletivo para cadastro de bolsistas do Pronatec
Processo seletivo para cadastro de bolsistas do Pronatec Turismo na Empresa
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