Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2013.
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Ciência sem Fronteiras lança programa para
mestrado profissional nos EUA

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) divulgou nesta segunda-feira, dia 2 de novembro, a nova
chamada pública nº 1/2013, que irá selecionar candidatos para concessão de bolsa de
estudo de mestrado profissional em instituições de ensino superior nos Estados Unidos
pelo programa Ciência sem Fronteiras.
As inscrições vão até 31 de janeiro de 2014
e nesta chamada poderão ser concedidas até
mil bolsas de estudos em curso de mestrado
profissional, com duração de até dois anos
acadêmicos e início previsto para o segundo
semestre de 2014.

A Capes arcará com os custos referentes às taxas escolares e à concessão da bolsa, no valor
de US$ 1.150 mensais, pagos diretamente ao
bolsista.

Os candidatos que não atingirem a proficiência mínima exigida ou que não obtiverem a
nota mínima no GRE previstas no edital estarão automaticamente eliminados da seleção

Serão também concedidos auxílio instalação,
auxílio seguro-saúde e auxílio deslocamento ou
passagem aérea de ida e volta.

O programa CsF objetiva propiciar a formação de recursos humanos altamente qualificados nas melhores universidades e instituições
de pesquisa estrangeiras, e visa promover a
internacionalização da ciência e da tecnologia nacionais, estimulando estudos, pesquisas
e a formação profissional voltada para a inovação.

Para participar da seleção o candidato deve ter
concluído a graduação, após 1998 ou com previsão de conclusão antes de agosto de 2014,
em curso de nível superior reconhecido pelo
MEC, em áreas de formação afins com as áreas
do Programa CsF.
Além disso, quem quiser concorrer a uma bolsa
deve ter nacionalidade brasileira e apresentar
um dos testes de proficiência de língua inglesa
válido, conforme o edital. Conforme exigência
das instituições americanas, o candidato deverá
apresentar ainda o teste Graduate Record Examination (GRE).

Formatura do Curso de Libras
A formatura do Curso de Libras para o turismo
aconteceu no dia 21 de novembro, no auditório principal do campus Arraial do Cabo.
A mesa de abertura do evento foi composta
pela coordenadora do NAPNE Maria Aparecida Ferreira, a coordenadora de Extensão,
Giovânia Costa, o diretor-geral João Gilberto,
a técnica de Assuntos Educacionais, Adriana
Souza e o pelo professor do curso, José Jacy
da Costa Júnior.
“Foi muito positivo como uma atividade de
extensão pelo numero de inscritos e de concluintes, pela participação no curso”, comenta
Adriana, que atuou como mestre de cerimônias da formatura, acrescentando que para
a proposta, que é o objetivo inicial do surdo,
uma aluna conseguiu se comunicar com um
surdo devido às aulas. Isso, segundo ela, mostra o quão foi satisfatório e atendeu ao que foi
proposto desde o início.

Apresentada em sua versão em libras, a
música “Aquarela”, de Toquinho, foi a
atração da noite, escolhida pelos alunos
do curso que a representaram vestindo
roupas coloridas e o rostos pintados.
Para ver a matéria completa, acesse www.
ifrj.edu.br/arraialdocabo

Para mais informações acesse o edital aqui.
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http://www.ifrj.edu.br/Ciencia-sem-Fronteiras

FSegurança do Trabalho
O I Encontro de Segurança do Trabalho teve início
na última quarta-feira, dia 27 de novembro. Logo
após a abertura do evento aconteceu a palestra
“Segurança: valor ou prioridade”, ministrada
pelo engenheiro de segurança Luiz Antônio Viégas (CEFET).
Para ver a matéria completa, acesse www.ifrj.edu.
br/noticias/abertura-do-i-encontro-de-seguranca-de-trabalho

Alunos não escondem a alegria
no dia da formatura
Profissionais da área e professores no evento

