Rio de Janeiro, 17 de abril de 2014.

Semanal nº 217

Presidenta Dilma conversa com alunos do IFRJ e
entrega diplomas do Pronatec no Rio
Depois de ouvir ex-aluno do Instituto, Dilma fez a promessa de tornar o Pronatec uma política de Estado
tudantis do IFRJ. Durante o bate-papo
com a presidenta da República, o grupo
entregou uma carta de apoio às políticas
educacionais da educação federal, com
15 assinaturas.
Entrega de diplomas e assinatura da
carteira de trabalho
Durante a cerimônia, Rodrigo de Oliveira
Gonçalves, técnico em Informática para
Internet do campus Eng. Paulo de Frontin,
recebeu um diploma das mãos da presidenta. Foi também do IFRJ a juramentista
das turmas, Sirléia de Jesus Souza, do
curso de Informática do campus Pinheiral.

Técnico em Informática para Internet do campus Eng. Paulo de Frontin, Rodrigo Gonçalves recebe diploma da
presidenta Dilma (Foto: Roberto Stuckert Filho/PR)

A presidenta da República, Dilma Rousseff, entregou nesta terça-feira, 15 de abril,
diplomas a alunos do Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec) da Rede Federal no Rio de Janeiro. Técnicos recém-formados pelo IFRJ
estiveram na cerimônia, realizada no Clube Mauá, em São Gonçalo.
Logo que começou o discurso, a presidenta citou a intervenção feita por um ex-alu-

no do campus Volta Redonda, Paulo Victor Honorio, que lhe disse, em encontro
minutos antes, que o Pronatec deveria ser
transformado em uma política de Estado.
“Ele tem toda a razão, e eu aqui assumo
com vocês um compromisso: transformar
o Pronatec num programa do Estado
brasileiro”, declarou Dilma. A conversa
aconteceu durante encontro, promovido
pelo professor do IFRJ Rafael Almada,
que reuniu outros seis representantes es-

Um grupo de sete alunos
do IFRJ conversou com a
presidenta pouco antes da
cerimônia. Eles entregaram
a ela uma carta de apoio
às políticas educacionais do
governo federal

A solenidade marcou ainda a assinatura das carteiras de trabalhos de alunos
recém-formados. Pelo IFRJ, a aluna Lídia
Cristina da Silva de Carvalho, do campus
Eng. Paulo de Frontin, recebeu a carteira
assinada pelo CEO da empresa PhDsoft.
Ela vai trabalhar na área de desenvolvimento de dispositivos móveis.
Para o reitor do IFRJ, professor Fernando
Gusmão, o evento coroa um trabalho que
vem sendo feito nos campi. “Os Institutos
Federais são os protagonistas do Pronatec, que como disse a presidente, será
uma política de Estado”, disse o reitor.
Veja mais sobre a cerimônia no site www.
ifrj.edu.br.
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