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Novos pró-reitores
tomam posse na
Reitoria
Pró-reitores adjuntos, diretores e
coordenadores também foram
nomeados
Os novos integrantes da gestão da
Primeira reunião de trabalho ocorreu nesta terça-feira
Reitoria do Instituto Federal do Rio de
Janeiro (IFRJ) receberam as portarias
de nomeação na manhã da terça-feira, 15 de março, na sala de reuniões da Reitoria. A primeira
reunião de trabalho começou logo em seguida, quando a nova equipe começou a traçar planos e
discutir os desafios colocados para a administração.
Os novos pró-reitores Francisco José Sobral (Proex), Elizabeth Augustinho (Prograd) e Helena
Torquilho (Proet) falaram sobre expectativas e projetos para os próximos anos. Além deles, os
pró-reitores adjuntos Cássia do Carmo Lisboa (Prograd) e Cláudio Roberto Bobeda (Proet), e a
nova titular da Diretoria de Programas e Projetos para o Desenvolvimento da Graduação,
Janaína Dória Soares, também passaram a integrar a gestão e apresentaram, na reunião, um
pouco da experiência e dos objetivos que têm a partir de agora.
A nova equipe conta ainda com Ana Carolina Pugliese, diretora de Licitação, Compras,
Orçamento e Finanças; Vanessa de Oliveira, diretora ajunta de Administração; e Carolina Flora
Almeida, coordenadora de Licitações e Contratos.
Leia mais.

Vice-presidente do Coleg y
Cymoedd visita IFRJ
O IFRJ recebeu, entre os dias 15 e 17 de março, a
visita do professor John Phelps, vice-presidente
do Coleg y Cymoedd, instituição de ensino do
País de Gales. A iniciativa faz parte do
“Shadowing Programme”, programa que consiste
em promover o intercâmbio entre instituições de
ensino de todo o mundo, através do
acompanhamento da rotina da liderança da
instituição anfitriã.
O Coleg y Cymoedd é um dos maiores provedores de educação do País de Gales, com um
número estimado de 20 mil alunos e mais de mil funcionários.
Logo pela manhã de seu primeiro dia de visita, o vice-presidente participou de uma reunião do
reitor Paulo Assis com os pró-reitores, em que foi entregue o termo de posse dos novos próreitores nomeados e tratados assuntos referentes à rotina do Instituto e de cada pró-reitoria.
Na quarta, Phelps acompanhou uma reunião do Conselho Superior do IFRJ e conheceu as
instalações do campus Realengo. No dia seguinte, participou da ambientação de novos
servidores, no auditório do campus Rio de Janeiro, antes de conhecer salas de aula e
laboratórios da unidade.

Novos servidores do
IFRJ participam de
ambientação no
campus Rio de Janeiro
O primeiro dia de ambientação de
novos servidores do IFRJ reuniu
cerca de 200 técnico-administrativos
no auditório do campus Rio de
Janeiro, no dia 17. O encontro é
coordenado pela Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), por meio da atividade de
Desenvolvimento de Pessoas. O intuito foi o de proporcionar o acolhimento inicial dos servidores
recém-nomeados em diferentes áreas.
De acordo com Gilton Andrade, da Diretoria da Gestão de Pessoas, a ambientação tem como
objetivo propiciar ao novo servidor conhecimento da instituição de uma maneira geral, bem como
de aspectos específicos relacionados a sua carreira.
“Serão três dias e meio para cada um dos dois grupos de aproximadamente 100 servidores. Hoje
eles ouvirão a palavra do reitor, a apresentação histórica e institucional e sobre a expansão da
instituição. Nos outros dias haverá programação com pró-reitores e também explicações sobre a
vida funcional dos servidores: direitos e deveres, as questões éticas e todo o cotidiano”, explicou
ele, dizendo ainda que, ao final, cada um dos servidores receberá um certificado que servirá para
a progressão por capacitação.
Leia mais.

Chamada para composição de Grupo Permanente de
Pareceristas de Projetos de Extensão do IFRJ
A Pró-Reitoria de Extensão (Proex) do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) convida todos os
interessados a realizar cadastro para a composição de Grupo Permanente de Pareceristas de
Projetos de Extensão.
Para o cadastramento, é necessário possuir pós-graduação lato sensu, com experiência em
extensão, ou stricto sensu (mestrado ou doutorado). O cadastramento não implica,
necessariamente, compromisso em avaliar os projetos no âmbito da extensão. Na oportunidade,
o parecerista poderá aceitar ou recusar o convite de acordo com sua disponibilidade.
Serão emitidas declarações para todos os participantes do processo de avaliação.
Para se cadastrar, clique aqui.

Leia também!
Programa Cidades Digitais chega a Eng. Paulo de Frontin
Campus Arraial do Cabo realiza aula inaugural do curso de pós-graduação em Ciências
Ambientais em Áreas Costeiras
Acolhimento dos novos alunos do ensino médio e técnico movimenta o campus Nilópolis
Campus Pinheiral realiza palestra para ampliar inclusão
O 4º período de Química e o encanto do Jardim Botânico
Campus Volta Redonda comemora um ano da Diretoria de Apoio Técnico ao Ensino
Docente do campus Realengo fala sobre sexualidade feminina em rádio
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