Like

Tweet

Pin

+1

in

Informativo semanal da Assessoria de Comunicação do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ. Nº 299.
Envie sua sugestão de pauta para ascom@ifrj.edu.br.
Rio de Janeiro, 10 de junho de 2016.

2014-2016: Reitoria faz um panorama da gestão
A gestão da Reitoria do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), liderada pelo professor Paulo
Roberto de Assis Passos, completou dois anos em maio de 2016. De lá para cá, uma série de
iniciativas foi colocada em pauta para responder aos desafios de consolidação e expansão da
oferta de educação profissional pública no estado do Rio de Janeiro.
A revista Reitoria IFRJ, periódico bimestral que vai apresentar as principais ações e projetos em
curso na Reitoria, traz em seu primeiro número uma detalhada entrevista com o reitor Paulo
Assis, na qual ele faz um balanço de toda a gestão.
São tratados temas como a nomeação de novos servidores, saúde e segurança do trabalhador,
recredenciamento institucional, assistência estudantil, internacionalização, expansão,
transparência e participação, e Sistema Integrado de Gestão, entre outros assuntos. O reitor
ainda aponta prioridades para a gestão nos próximos dois anos.
As atividades e planos dos diversos setores da Reitoria são apresentados em 15 textos que
detalham as principais realizações de cada um deles. A revista mostra a complexa rede de
competências que forma a atividade administrativa do IFRJ, com seus diversos programas,
projetos e atores, além de oferecer um panorama do planejamento para os próximos anos.
Acesse a revista aqui.

Aluno do campus Rio de
Janeiro no revezamento
da tocha olímpica
Após ficar em primeiro lugar em um
concurso de redação realizado pelo
IFRJ, o aluno Thiele de Souza Salles
Rodrigues, do curso técnico
concomitante em Química do campus
Rio de Janeiro, foi selecionado para
ser um dos condutores da tocha olímpica.
O aluno venceu o concurso com uma redação que tinha como tema os valores olímpicos. Seu
texto foi escolhido o melhor pela direção e pelos professores do campus Rio de Janeiro.
Ainda não há uma data certa para o revezamento, mas a previsão é de que seja no final de julho
ou início de agosto. Thiele se mostrou muito feliz em poder representar o Instituto neste evento
mundial. “Fiquei lisonjeado, até para dizer futuramente que participei de alguma forma da
Olimpíada. É uma honra representar o IFRJ. O Instituto me dá uma educação esplêndida de
química, que é a minha área”, afirma.
Leia mais.

Estudantes promovem o ‘I
Dia da Visibilidade LGBT’
no campus Nilópolis
O incentivo ao respeito e à conscientização
sobre a diversidade pode e deve ser
propagado em todos os meios de
informação. Pensando nisso, o campus
Nilópolis realizou o “I Dia da Visibilidade
LGBT”, no dia 17 de maio. Realizado pelo
Programa de Ensino Tutorial (PET),
coordenado pela professora do curso de Bacharelado em Produção Cultural, Fernanda
Delvalhas Piccolo, o evento foi promovido em homenagem ao Dia Mundial contra a Homofobia. A
ideia partiu dos próprios alunos participantes do grupo, que desejavam criar um espaço para
expor e problematizar a questão da diversidade sexual.
Para Ralph Campos, estudante do 3° período de Produção Cultural e membro do PET, é
necessário que existam movimentos para se debater a questão de gênero: “Achamos
interessante começar a movimentar um grupo e mostrar que a gente existe e que queremos
mostrar nossa voz. Esse é o espaço que idealizamos para isso”, afirmou o discente, que deseja a
continuidade do evento.
Leia mais.

Semana do Meio Ambiente é lembrada com ações no campus
Volta Redonda
O campus Volta Redonda reuniu os servidores, no dia 8 de junho, a fim de estimular a reflexão
sobre questões ambientais. Foi um dia de palestras, discussões e propostas de ações voltadas à
sustentabilidade. O evento contou a presença da bióloga da Reitoria Nathália Braga, da
engenheira ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da cidade Daniela Vasconcelos
e dos integrantes da comissão do NEAm (Núcleo de Educação Ambiental) do campus.
O NEAm foi criado há aproximadamente dois meses e já deu início a algumas ações, como a
diminuição do custo de energia; a promoção de atividade cultural no intuito de propagar as
práticas de educação ambiental; projetos de paisagismo e reestruturação do sistema de coleta
seletiva, que já é realizado, mas agora será intensificado. De acordo com o diretor geral do
campus, Silvério Balieiro, a ideia do núcleo é, junto com as direções, coordenações e
professores, intensificar a educação ambiental nas disciplinas. “Todos os professores devem
estar imbuídos do espírito de divulgar e promover educação ambiental em suas aulas, sejam elas
de matemática, física, etc.”, afirmou o diretor.
Leia mais.
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