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Semanas Acadêmicas
movimentam semana
nos campi

Peça teatral no campus Rio de Janeiro: semanas
acadêmicas aliam ensino, pesquisa e extensão

As Semanas Acadêmicas do IFRJ
começaram mais cedo este ano. Só
nesta semana, os campi Duque de
Caxias, Realengo, Rio de Janeiro e
São Gonçalo reuniram milhares de
estudantes, servidores e pessoas das
comunidades para atividades de
ensino, pesquisa e extensão.
Confira, nos links abaixo, o que de
mais importante aconteceu nas

unidades.
Campus Duque de Caxias
Campus Realengo
Campus Rio de Janeiro
Campus São Gonçalo

Campus Niterói fará aula
inaugural de cursos FIC na
terça-feira
As primeiras turmas do campus Niterói,
selecionadas para cursos de formação
inicial e continuada (FIC), terão a primeira
aula na próxima terça-feira, 26, às 18h, no
Teatro Popular Oscar Niemeyer. O evento

Aula inaugural será em teatro projetado pelo arquiteto
Oscar Niemeyer

é fruto da parceria entre o IFRJ e a
Prefeitura de Niterói, por meio da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Secretaria de Educação.
O reitor do IFRJ, Paulo Assis, e o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, estarão no evento, que
contará ainda com outros representantes do Instituto e da prefeitura municipal.
A Orquestra Sinfônica Aprendiz, formada por alunos egressos das escolas municipais de Niterói,
abrirá a sessão. O diretor de Implantação do campus Niterói, Eudes Pereira de Souza Junior, fará
a aula inaugural “Empreendedor é aquele que gera soluções”.

Cadernos Prograd IFRJ: chamada
seleciona relatos de experiências
exitosas na graduação
A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) lançou esta
semana o edital de seleção de relatos de experiências
exitosas no ensino de graduação do Instituto, para
publicação na nova série de livros eletrônicos
Cadernos Prograd IFRJ. As inscrições vão de 25 de julho a 3 de outubro.
As propostas serão avaliadas pelo Conselho Científico da revista e publicadas de acordo com a
classificação e o limite de páginas disponíveis. Três relatos – um de bacharelado, um de
licenciatura e um de curso superior de tecnologia – serão selecionados ainda para apresentação
durante a II Imersão do Ensino de Graduação do IFRJ, que acontece nos dias 29 e 30 de
novembro, no campus Nilópolis.
Clique aqui e acesse todas as informações sobre a chamada interna.

Leia também
Conif articula novas parcerias com os Estados Unidos e o Canadá
Professor do campus São Gonçalo ganha prêmio da Sociedade Brasileira de Química
Uma primeira semana de aula bem diferente em Volta Redonda
Medidas de segurança em pauta em Nilópolis
Grupo de Pesquisa “Ciência, Tecnologia e Linguagens no Ensino de Línguas” se reúne no
campus Arraial do Cabo
Campus Paracambi apresenta cursos in company para servidores
"Dia de Campo" é oferecido pelo campus Pinheiral para produtores da região
Acolhimento do segundo semestre de 2016 integra alunos às atividades do campus Duque de
Caxias
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