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Colégio de Dirigentes manifesta apoio à nota do Conif em
defesa do Estado Democrático de Direito
Os membros do Colégio de Dirigentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio de Janeiro (IFRJ) vêm, por meio da presente nota, prestar seu público apoio ao
posicionamento do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), corroborando, desta forma, com o teor da nota
pública emitida pelo referido conselho em 10 de dezembro de 2015, em defesa da manutenção
do Estado Democrático de Direito.
Clique aqui e acesse a nota.

'Hora do Enem' seleciona professores para participarem de
gravação de conteúdo
O Hora do Enem, um projeto pensado para que o estudante que vai fazer o Exame Nacional do
Ensino Médio encontre uma forma de estudar que se encaixe com o seu perfil, está realizando
cadastro de professores e professoras da Rede Federal para participarem do programa de TV,
através de gravação de conteúdo com dicas, entrevistas e resoluções comentadas de questões
de anos anteriores do Enem.
O projeto Hora do Enem contará com um programa com 30 minutos de duração e exibição diária
na TV Escola. No primeiro e no segundo blocos, o programa apresentará informações gerais
sobre o Enem, notícias e orientações, e comentará duas questões do exame dos anos anteriores.
No terceiro bloco, um convidado será recebido no estúdio para ampliar a discussão do Enem
para além dos conteúdos trabalhados nas provas e aportar a sua visão crítica do exame e a sua
experiência pessoal.
Quer participar desta iniciativa em parceria entre a TV Escola e o MEC? Cadastre os seus dados
em: http://goo.gl/forms/Ak3aBhYYDB. O programa será exibido na TV Escola a partir de maio, de
segunda a sexta, às 18h. A reprise vai ao ar às 7h e às 13h. Para quem não pode ver durante a
semana, será possível assistir a todos os episódios da semana na sequência aos sábados, às
15h, e aos domingos, às 6h.
Mais informações podem ser obtidas em: http://tvescola.mec.gov.br/tve/serie/hora-do-enem/home.

Encontro Luso Brasileiro
discute estratégias de
aprendizagem
Reflexão, análise e troca de
experiências são os objetivos do 1º
encontro Luso-Brasileiro de Motivação
e Estratégias de Aprendizagem em
Contexto Educacional, que aconteceu
no dia 12 de abril, no auditório do
campus Rio de Janeiro do IFRJ.
A mesa de abertura contou com a
participação do pró-reitor de Extensão,
Francisco Sobral; da diretora-geral do

Francisco Sobral fala durante a abertura do encontro

campus Rio de Janeiro, Florinda Cersósimo; e da professora Mariza Aguetoni, idealizadora do
evento.
Francisco Sobral disse que o evento chega em um momento importante e enfatizou a troca de
experiências. “As estratégias devem ser repensadas, e este encontro é uma grande possibilidade
para todos os participantes”, afirmou.
Leia mais.

Paracambi sedia seminário do Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Indígenas
Discussões temáticas, palestras e mesas redondas marcaram as atividades do encontro dos
Núcleos de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas, no campus Paracambi, no dia 29 de março.
Acesse aqui a página do campus e leia as notícias sobre o evento.

Leia também!
Nota Pública em Defesa do Estado Democrático de Direito e da Autonomia das Instituições
Federais de Ensino
Inscrições para 8ª Olimpíada Nacional em História do Brasil vão até dia 29
‘Feminismo e questões de gênero’ discute o que é ser uma mulher negra
Docente do campus Nilópolis participa do evento ‘Feminismo e questões de gênero’ no campus
São Gonçalo
Alunos e professores do campus Realengo refletem sobre a atual situação político-econômica
brasileira
Campus Volta Redonda oferece curso de fotografia
Campus São Gonçalo marca presença na exposição 'Frida Kahlo: conexões entre mulheres
surrealistas no México'
Campus Pinheiral recebe novos professores
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