Rio de Janeiro, 25 de abril de 2014.

IFRJ lança edital Pró-Extensão
Programa prevê fomento de até R$ 2 mil para projetos de extensão
Está disponível o edital para submissão
de projetos ao Programa Institucional de
Incentivo às Atividades de Extensão do
IFRJ (Pró-Extensão). O programa fomenta
itens de custeio para projetos que venham
contribuir para desenvolvimento de atividades extensionais, para o estudo e elaboração de indicadores dos programas e
projetos de extensão no IFRJ, e para uma
maior integração entre o ensino-pesquisa-extensão.
Podem participar do edital professores e
servidores técnico-administrativos efetivos
do Instituto. As inscrições serão realizadas de 20 de maio a 7 de junho, por meio
de link específico na página www.ifrj.edu.
br/proex.

Semanal nº 218

Prêmio para curtas-metragens produzidos
por estudantes recebe
inscrições até dia 29

As propostas de ação deverão estar na
forma de projetos de extensão, que, uma
vez aprovados, serão contemplados com
uma bolsa de R$ 2 mil, em cota única. Os
projetos deverão estar enquadrados em
uma das Linhas Temáticas, definidas no
ANEXO I do edital (veja quadro abaixo).
O processo seletivo será realizado por
meio de Avaliação do Mérito do Solicitante e de Avaliação do Mérito do Projeto Apresentado, realizadas pelo Comitê
Institucional de Avaliação de Atividades
de Extensão, composto pelos comitês interno e externo de avaliadores e consultores ad hoc. Clique aqui e confira todos
os detalhes do processo seletivo do Pró-Extensão no Edital Nº 10/2014.

Linhas temáticas do Pró-Extensão

Estudantes da educação básica da rede
pública de ensino podem viver a experiência de criar e produzir vídeos de
curta-metragem e ainda ganhar smartphones como prêmio, além de dar aos
professores e até à escola a oportunidade de também receber premiação.
É o que promete o Prêmio Curta Histórias, promovido pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) do MEC,
em parceria com a Fundação Vale, a
Fundação Telefônica, a Unesco e a Fundação Palmares. As inscrições estão
abertas até 29 de abril.
O tema desta edição são as personalidades negras. Os estudantes podem
participar em quatro categorias: ensino
fundamental – anos iniciais; ensino fundamental – anos finais; ensino médio;
educação de jovens e adultos.
Para saber mais, acesse curtahistorias.
mec.gov.br/.

Proppi divulga modelos
de apresentação da JIT
A Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e
Pós-Graduação (Proppi) divulgou os modelos de banner e apresentação oral de
trabalhos da VIII Jornada Interna de Iniciação Científica e Tecnológica do IFRJ.
Para conferi-los, acesse www.ifrj.edu.br/
node/2073.

