Rio de Janeiro, 27 de junho de 2014.
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Programa Jovens Talentos: inscrições até este domingo
Alunos de graduação ingressantes em 2013.2 ou 2014.1 podem concorrer a bolsas de iniciação científica
Estão abertas as inscrições para o Programa Jovens Talentos da Ciência, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes), que selecionará estudantes de graduação para a concessão de bolsas de estudos de iniciação
científica. Podem se inscrever no processo
seletivo somente os alunos que tenham
terminado o ensino médio no final de
2012 ou 2013 e ingressado na primeira
graduação no segundo semestre de 2013
ou no primeiro semestre de 2014.

Para se inscrever, o estudante deverá
preencher o formulário disponível no endereço eletrônico http://www.capes.gov.
br/bolsas/programas-especiais/jovens-talentos-para-a-ciencia até o dia 29 de
junho (antes de se inscrever, leia com
atenção o edital do processo seletivo). A
Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) do
IFRJ homologará as inscrições dos alunos
da instituição.
A seleção dos bolsistas será realizada

mediante aplicação de prova objetiva de
conhecimentos gerais (Exatas e Humanas), composta por questões de múltipla
escolha, a ser realizada no dia 14 de setembro, em um dos campi do IFRJ.
Para mais informações sobre o programa
da Capes, acesse
http://www.capes.
gov.br/editais/abertos/6964-programa-jovens-talentos-para-a-ciencia ou envie
sua dúvida para progradresponde@ifrj.
edu.br.

Reitor participa de
audiência pública
no campus Rio de
Janeiro
O reitor do IFRJ, professor Paulo Assis,
participou de audiência pública no campus Rio de Janeiro, no dia 24. Ao lado
dos pró-reitores e do diretor de Desenvolvimento e Expansão, o reitor falou sobre
ações da Reitoria, demandas internas,
além de responder a perguntas dos servidores e alunos que foram ao auditório
do campus.
Na manhã do mesmo dia, o reitor conversou com representantes de alunos do
Instituto na sala de reuniões da Reitoria.
A conversa tratou das demandas do corpo discente do IFRJ.

