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Inovação em pauta na Jornada de Iniciação Científica do IFRJ
Mostra promove intercâmbio de ideias entre pesquisadores do Instituto

O reitor Paulo Assis destacou a presença maciça da comunidade interna na VIII JIT

Mostra de pôsteres movimentou a quadra do
campus Nilópolis

Campus Volta Redonda apresentou robôs que
participam de competições internacionais

A oitava edição da Jornada Interna de
Iniciação Científica e Tecnológica do IFRJ
(VIII JIT) apresentou, no dia 10, no campus Nilópolis, cerca de 250 projetos científicos desenvolvidos no Instituto em 2013.

jornada é um momento em que alunos e
professores interagem, de forma multidisciplinar, conhecendo melhor os projetos
de pesquisa desenvolvidos no IFRJ. “Esse
contato pode potencializar a pesquisa
no Instituto a partir da geração de novas
ideias diante das relevantes contribuições
trazidas pelos alunos, professores, pesquisadores da instituição e avaliadores
externos”, comenta.

edital da Faperj para o apoio à criação
e implementação de um Núcleo de Inovação Tecnológica, pauta fundamental
para a Rede Federal. Ainda segundo a
pró-reitora, a instituição pretende ampliar
o número de bolsas de iniciação científica
e tecnológicas institucionais e de agências
de fomento, além de bolsas institucionais
de apoio à pesquisa.

Aberta pelo reitor Paulo Assis, que destacou o papel da pesquisa no IFRJ, a JIT
reuniu produções desenvolvidas pelos
alunos e seus orientadores nos programas
de Iniciação Científica e Tecnológica da
instituição, coordenados pela Pró-Reitoria
de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação
(Proppi).
Segundo a pró-reitora Mira Wengert, a

O tema da jornada deste ano - Informação Tecnológica - tem muito a ver com
as perspectivas da Proppi para os próximos anos. Segundo a professora Mira
Wengert, o Instituto foi contemplado em

A Proppi também planeja incentivar a
participação dos discentes nas ações de
pesquisa e extensão do Instituto e apoiar
a participação dos pesquisadores da
casa em editais externos de fomento à
pesquisa.

IFRJ recebe sete
novos servidores

O reitor do IFRJ, professor Paulo Assis,
empossou no dia 9 de junho sete novos
servidores da instituição. Eles atuarão
nos campi Duque de Caxias, Eng. Paulo
de Frontin, Nilópolis, São Gonçalo e na
Reitoria.

Os novos servidores
foram apresentados à
história e às atribuições
do IFRJ

