Rio de Janeiro, 23 de maio de 2014.
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IFRJ tem projeto da Assessoria Internacional
aprovado pela FAPERJ

O IFRJ acaba de ter o projeto
“Implementação da Assessoria Internacional no IFRJ” aprovado pela
Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), através do edital externo nº
06/2014 de “Apoio à Criação e Implementação de Assessoria Internacional em Instituições Científicas e
Tecnológicas sediadas no Estado do
Rio de Janeiro”.
É o primeiro projeto de fomento
que a Assessoria Internacional (AssInt) do Instituto ganha e tem como
objetivo expandir as possibilidades
de internacionalização do IFRJ por
meio de novos acordos, convênios,
lançamento de editais de mobilidade e pesquisa conjunta. Além disso,
o projeto colabora para o desenvolvimento da cooperação e do intercâmbio internacional com instituições que atuem em áreas temáticas
e âmbitos similares aos do IFRJ. Serão privilegiados relacionamentos
com instituições da América Latina
e em especial com as do MERCO-

SUL; com instituições dos países de
Língua Portuguesa; com instituições
europeias da França, da Alemanha,
do Reino Unido, de Portugal e da Espanha (em especial Liceus, Universidades Tecnológicas, Universidades
de Ciência Aplicada, Collegese Institutos Politécnicos); com instituições
norte-americanas e canadenses.
A proposta do projeto surgiu ainda no ano de 2013 em decorrência
da carência de atividades internacionais, da falta de padronização de
procedimentos para internacionalização e da necessidade de materiais
de divulgação institucional traduzido
para outras línguas, bem como da
necessidade da capacitação em línguas estrangeiras das equipes envolvidas nas atividades internacionais do Instituto.
Diante dessas necessidades, a
equipe responsável pelo projeto,
Daniele Dionisio da Silva, assessora internacional do IFRJ, Hudson
Santos da Silva, pró-reitor de Ensi-

no de Graduação, Mira Wengert,
pró-reitora de Pesquisa, Inovação e
Pós-Graduação e Lesliê Vieira Mulico, professor de inglês do campus
Nilo Peçanha – Pinheiral, elaborou o
projeto a fim de implementar efetivamente a assessoria internacional
no IFRJ para intensificar a cooperação com parceiros internacionais de
reconhecida relevância acadêmica.
Segundo a assessora internacional e uma das responsáveis pelo
projeto, Daniele Dionísio da Silva,
a intensificação das atividades internacionais no Instituto pode abrir
os horizontes dos participantes para
outras realidades sociais e profissionais. Ela diz que a confecção de um
hot site, a diagramação e tradução
de material institucional em outros
idiomas, e a compra de livros de línguas estrangeiras também são atividades do projeto.
O tempo para execução do projeto são de 12 meses a contar da
data de liberação do recurso.

