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Reitor e dirigentes
falam sobre
perspectivas para os
próximos dois anos de
gestão
A gestão liderada pelo professor
Paulo Assis completou, em maio de
2016, dois anos à frente da Reitoria do IFRJ. Em vídeo, o reitor e demais gestores falaram sobre
conquistas do Instituto e de desafios para o próximo biênio de mandato.
Assista ao vídeo no YouTube.
,

Aluna do campus Duque de
Caxias fará prova da OBL na
Índia
O campus Duque de Caxias ganhou um novo
destaque: Ana Beatriz Rodrigues, 17 anos, aluna
do sétimo período do curso Técnico em Química,
ficou em 2º lugar na fase nacional da Olimpíada
Brasileira de Linguística (OBL), realizada nos dias
14 e 15 de maio, em São Paulo.
A avaliação foi realizada com outros 32 alunos do país inteiro em duas etapas: prova individual
no dia 14 e no dia seguinte atividade coletiva dos discentes à tarde, além da cerimônia com os
resultados e entrega das medalhas à noite.
“Fiquei um pouco nervosa quando vi meu resultado, todo mundo falando comigo, fiquei um
pouco assustada. Mas fiquei muito feliz também”, conta Ana Beatriz. Depois de conseguir o 2º
lugar, Ana Beatriz está pronta para competir pelo país na fase internacional da Olimpíada - na
cidade de Mysore, sul da Índia - junto à equipe brasileira, composta pelos primeiro, terceiro e
quarto colocados no ranking da OBL 2016.
Leia mais.

Alunos do campus Arraial do Cabo marcam presença no
ENET 2016
Alunos do campus Arraial do Cabo do IFRJ participaram do IV Encontro Nacional de Estudantes
e Ensino Técnico( ENET) 2016, que ocorreu entre os dias 26 e 29 de maio na Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Esta edição do Encontro reuniu mais de 1.700 estudantes de todas as regiões do país. Os quatro
dias de atividades foram marcados por intensos debates e discussões sobre a conjuntura
política, o papel da juventude na luta contra os retrocessos e a luta pelo ensino técnico público,
gratuito e de qualidade. De acordo com a professora de História do IFRJ Evelyn Morgan,
responsável pelo alojamento dos alunos do campus no ENET, a participação dos discentes em
eventos como esse é importante não só para a formação escolar. “Esses encontros contribuem
também para a formação política e estimulam o diálogo entre os jovens", diz Evelyn.
Leia mais.

Campus Eng. Paulo de Frontin: I Seminário NEABI - Uma
discussão sobre a identidade negra
O "I Seminário NEABI: Uma discussão sobre a identidade negra a partir da perspectiva da lei
10.639" será realizado no dia 8 de junho, a partir das 13h, no campus Eng. Paulo de Frontin.
Idealizado pela pedagoga do campus e coordenadora do NEABI local, Rosi Marina Rezende, o
evento contará com a presença de pensadores e líderes de movimentos sociais, promovendo
uma reflexão acerca da abordagem das questões étnico-raciais na educação à luz da lei nº
10.639, conhecida como a Lei de Afroeducação, que torna obrigatório o ensino da história e
cultura afro-brasileira e africana nas redes públicas e particulares.
Leia mais.
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