Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2014.
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Inscrições de projetos para o PFRH vão até 17/02
trônico
disponível
na página www.ifrj.
edu.br.

Encontra-se aberto o edital de seleção de
projetos para o 2º convênio do Programa Petrobras de Formação de Recursos Humanos
(PFRH 2). As inscrições estão abertas até o
dia 17 de fevereiro e deverão ser realizadas
exclusivamente por meio do formulário ele-

O objetivo do financiamento é apoiar
planos de trabalho,
projetos, programas
de estudos e outras
atividades que viabilizem a execução
integral do programa. Os candidatos devem
pertencer ao quadro efetivo de servidores docentes do IFRJ.
As propostas serão avaliadas em fluxo contínuo e os resultados serão divulgados até sete

Uma das aulas foi comandada pelo
diretor-geral do campus, João Gilberto Carvalho, que falou sobre ética,
moral e suas diferenças. João trouxe
exemplos do cotidiano das alunas para
ilustrar os conceitos e para que pudessem debater soluções para cada caso.
As mulheres se entusiasmaram com a
proposta e aceitaram se colocar nas
situações apresentadas pelo professor.
Os temas dos exemplos iam desde degradação ambiental a processos de
alimentação saudável, passando por
estrutura familiar e local de trabalho.
O objetivo da aula era a compreensão

O PFRH é uma iniciativa da empresa Petrobras
que, através de convênios com instituições de
educação, fomenta bolsas para estudantes
em diferentes níveis de ensino. No caso do
convênio assinado com o IFRJ, o objetivo é
a formação de recursos humanos no setor de
Petróleo, Gás, Energia e Biocombustíveis para
alunos dos cursos técnicos.
Os campi e cursos selecionados para participar deste convênio foram definidos pela Universidade Petrobras e podem ser conferidos
no edital. Para mais informações sobre inscrições, processo seletivo e requisitos, acesse o
edital em www.ifrj.edu.br/pfrh.

Curso de História da
Arte Sacra

Ética e administração do
tempo nas aulas do
Programa Mulheres Mil
Aulas teóricas do Programa Mulheres
Mil foram ministradas no auditório do
campus Arraial do Cabo entre os dias
20 e 23 de janeiro. Os temas abordados foram ética e gerenciamento do
tempo, e as estudantes puderam participar abertamente, contribuindo com
opiniões e comentários.

dias úteis após a submissão de cada projeto.

O diretor do campus Arraial do Cabo, professor João
Gilberto, trabalhou conceitos de ética e moral

de que, pelo caminho correto, as pessoas têm recompensas como o desenvolvimento de um senso crítico e ético.

Clique e saiba mais

http://www.ifrj.edu.br/noticias%3B/
etica-e-administracao-do-tempo-nas-aulas-do-programa-mulheres-mil

Será realizado no campus Paracambi o I Curso de História da
Arte Sacra, que tem início em 17
de fevereiro. O curso é uma organização do professor de Artes e coordenador da Extensão
do campus, Ronaldo Vicente, e
tem como objetivo elevar o conhecimento dos alunos na área
da Arte Sacra.
Além disso, o curso permite que
os alunos tenham noções e capacidade de interpretação de
diferentes épocas artísticas, tanto na Europa quanto no Brasil.
O curso será ministrado às segundas-feiras, do dia 17 de fevereiro até 24 de março, das 14h
às 17h, no campus Paracambi.

Clique e saiba mais

http://www.ifrj.edu.
br/node/3113

