Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2014.

IFRJ seleciona projetos para o PROEXT 2015
Inscrições até 11 de março

Semanal nº 210

IFRJ no Museu da
Língua Portuguesa

acadêmico, extensionista e educacional do
estado do Rio de Janeiro.

O IFRJ, por meio da Pró-Reitoria de Extensão
(Proex), está selecionando programas e/ou
projetos de Extensão para ser encaminhados
ao processo seletivo do Programa de Extensão Universitária da Secretaria de Ensino Superior do MEC (PROEXT 2015 – MEC/SESu).
Os interessados poderão se inscrever na categoria “Projeto de Extensão” - que consiste
em um conjunto de ações processuais contínuas, de caráter educativo, social, cultural ou
tecnológico, com objetivo específico e prazo
determinado - ou na categoria “Programa de
Extensão”, que corresponde ao conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão de caráter multidisciplinar e integrado a
atividades de pesquisa e ensino.
Os projetos e programas a serem desenvolvidos para este novo edital são amplos e diversos, envolvendo temáticas como Justiça e
Direitos Individuais; Promoção da Saúde; Mulheres e Relações de gênero; Apoio a Empreendimentos Econômicos Solidários; e Educação Ambiental. A maior parte das propostas
apresentadas, no entanto, está na linha temática de Cultura e Arte.
Segundo o pró-reitor de Extensão do IFRJ,
Rafael Almada, este programa representa o
crescimento da participação dos Institutos Federais nas ações do MEC, demais ministérios
e órgãos de fomento e, sobretudo, o reconhecimento da importância do IFRJ no cenário

Ainda segundo Rafael Almada, os programas
e projetos desenvolvidos terão forte impacto
social. “Mais uma prova de como as ações
articuladas de ensino-pesquisa-extensão são
fundamentais não somente para o amplo crescimento do IFRJ, mas sobretudo pela ampliação da sua inserção na sociedade do estado
do Rio de Janeiro”, observa.
Edital prevê 19 linhas temáticas
As inscrições das propostas podem ser feitas

até o dia 11 de março, às 17h, através do
envio do Currículo Lattes atualizado e da
proposta de ação, que deverão ser encaminhados para o e-mail da proex@ifrj.edu.br ou
entregues em CD, na própria Proex, no endereço Rua Pereira de Almeida, nº 88, Praça da
Bandeira, Rio de Janeiro – RJ.
As propostas deverão necessariamente apresentar programas ou projetos afins com as
atuais políticas públicas, em especial com
as políticas sociais, e envolver os estudantes
de graduação regularmente matriculados no
IFRJ. Além disso, deverá ser demonstrada a
vinculação das atividades de Extensão com
o(s) Projeto(s) Pedagógico(s) do(s) Curso(s):
PPC e com o Plano de Desenvolvimento da
Instituição – PDI.
A análise e seleção das propostas caberá à
Proex, através da Comissão de Seleção Interna de Propostas para o Programa de Extensão Universitária, que então as encaminhará
ao MEC. São ao todo 19 linhas temáticas previstas no edital, e as propostas concorrentes
do Instituto poderão receber o financiamento de até 100.000 reais por projeto e até
300.000 reais por programa.

Clique e saiba mais
Os requisitos para a submissão de projetos ou programas podem ser conferidos no
Edital Interno Nº 04/2014. Clique na imagem ao lado para acessá-lo.

Professores e alunos do campus Arraial
do Cabo fizeram uma visita guiada ao
Museu da Língua Portuguesa, em São
Paulo, no dia 4 de fevereiro. O objetivo da visita – da qual participaram 45
alunos e três professores – foi trabalhar
de forma interativa conteúdos da história da Língua Portuguesa abordados em
sala de aula.

Clique e saiba mais
www.ifrj.edu.br/arraialdocabo

III Feira PET Sexualidade
discute o prazer

A III Feira PET (Programa de Educação
Tutorial) Sexualidade, Educação Sexual, organizada pelo campus Realengo,
foi realizada no dia 6 de fevereiro, no
auditório do Colégio Pedro II – Unidade Realengo. A feira, que teve cerca
de 70 inscritos, contou com palestras e
oficinas que abordavam o assunto “O
Prazer Feminino”.

Clique e saiba mais
www.ifrj.edu.br/realengo

