Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2013.

Capes seleciona professores
e estudantes brasileiros para
trabalhar no Timor-Leste

Campus Nilópolis realiza mais um seminário
de Licenciatura em Física
O primeiro Seminário da Licenciatura em
Física deste período letivo do campus Nilópolis aconteceu no dia 30 de outubro e
teve como tema “Experimentos de Física
com tablets e smartphones”. O seminário
foi ministrado pelo professor do Instituto
de Física da UFRJ Carlos Eduardo Aguiar,
e reuniu mais de 80 pessoas, entre licenciandos, docentes e alunos do ensino médio do campus.

Vagas são para estágio docente e
articulador pedagógico

O Programa de Qualificação de Docentes e
Ensino de Língua Portuguesa no Timor-Leste
(PQLP) oferece neste ano 50 bolsas a brasileiros que desejem trabalhar naquele país
em 2014. Podem se candidatar professores
das redes públicas da educação básica, estudantes de cursos de pós-graduação e professores de instituições de ensino superior.
As bolsas são oferecidas pela Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes). As inscrições podem ser
feitas até 17 de dezembro, pela internet.
Há 44 bolsas de estágio docente, com auxílio mensal de 2.100 euros; e seis vagas na
modalidade articulador pedagógico, com
bolsa de 2.300 euros mensais. Além das
bolsas, os educadores selecionados receberão auxílio instalação, seguro saúde, adicional denominado localidade, de 400 euros
mensais, e passagem aérea internacional,
de ida e volta, em classe econômica promocional.
O edital relaciona seis áreas prioritárias no
quesito de formação dos educadores – biologia, física, geografia, geologia, matemática e química, seguidas de antropologia,
ciências da computação, comunicação,
educação, filosofia, história, psicologia e
sociologia. A seleção abrange também educadores de letras e linguística, formação de
professores da educação básica e ensino de
língua portuguesa. Fonte: www.mec.gov.br
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http://www.capes.gov.
br/editais/abertos/6238-timor-leste

Seminário foi o primeiro deste semestre

O objetivo do tema apresentado foi permitir a compreensão a respeito das potencialidades educacionais de aplicativos
disponíveis para tablets e smartphones
que permitem medições de grandezas e
análises de fenômenos físicos.

Clique e saiba mais

http://www.ifrj.edu.br/noticias/seminarios-da-licenciatura-em-fisica-experimentos-de-fisica-com-tablets-e-smartphones

Semana do Livro e da
Biblioteca do campus
Arraial do Cabo
homenageia a escritora
Clarice Lispector
O último dia da Semana do Livro e da Biblioteca no campus Arraial do Cabo aconteceu no dia 31 de outubro na Casa da
Poesia, com apoio do IFRJ. O evento teve
como tema “Hoje é dia de Clarice”, e o
objetivo foi promover a leitura das obras
da autora Clarice Lispector.

Debate contou com a presença de poetas da região

Estiveram presentes professores e poetas da região, como Luciana Netto, Tarcisio Silva e
Rodrigo Norval, todos membros da Academia Cabista de Letras. O grupo promoveu um
debate sobre a importância da leitura e sobre Clarice Lispector, além da exibição de um
documentário sobre a escritora.

Clique e saiba mais
http://www.ifrj.edu.br/noticias/semana-do-livro-e-da-bibliotecatermina-com-homenagem-a-clarice-lispector

