Like

Tweet

Pin

+1

in

Informativo semanal da Assessoria de Comunicação do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ. Nº 239.
Envie sua sugestão de pauta para ascom@ifrj.edu.br.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2014.

Rede federal enviará
professores para
capacitação na Finlândia

Universidade de Ciências Aplicadas de Hamk é uma das
três universidades finlandesas que receberão
professores da Rede Federal

Estão abertas até 19 de novembro
próximo as inscrições de projetos de
desenvolvimento científico, tecnológico
e de inovação do país, a partir da
seleção de professores para programa
de capacitação na Finlândia. O processo
integra chamada pública do programa
Professores para o Futuro, da Secretaria
de Educação Profissional e Tecnológica
(Setec) do Ministério da Educação e do
Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq).

De acordo com a chamada pública, que prevê investimento de R$ 2 milhões, professores de
instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica devem avaliar a
atuação da unidade de ensino em sua região de influência e, a partir daí, propor estratégias de
apoio ao desenvolvimento local, com ações de pesquisa aplicada, formação e educação
profissional, sempre em articulação com os aspectos do desenvolvimento local.
Clique aqui para mais informações.

Conif quer a formalização de GT para viabilizar RSC aos
TAEs
A extensão do Reconhecimento de Saberes e
Competências (RSC) aos servidores técnicoadministrativos (TAEs) foi reiterada pelo
Conselho Nacional das Instituições da Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica (Conif) nesta quarta-feira, 15/10.
Ofício destinado ao ministro da Educação,
Henrique Paim, solicitou a composição de
grupo de trabalho (GT) formal para consolidar
a proposta.
Leia mais.

Conselho
Superior toma
posse
A cerimônia de posse dos
novos representantes do
Conselho Superior para o
biênio 2014-2016 do IFRJ
foi realizada na manhã de
ontem, na sala de reuniões
da Reitoria.
O reitor Paulo Assis deu as boas-vindas aos novos conselheiros e falou sobre a importância das
eleições. “Gostaria de parabenizar a todos e dizer que este é um momento histórico. Tivemos a
participação ativa de todos os setores neste processo. Espero que esta gestão tenha uma agenda
cheia e que consigamos atender às demandas. Haverá muito trabalho pela frente, mas sei que
todos farão o melhor possível em prol das melhorias para o nosso instituto”, disse o reitor.
Em seguida, os novos conselheiros falaram sobre suas expectativas.
Clique aqui e confira quem são os conselheiros eleitos para o ConSup.

Campus Nilópolis promoverá o II Evento de Educação
Ambiental
Nos dias 22 e 23 de outubro, o campus
Nilópolis promove o II Evento de
Educação Ambiental do GPTEEA (Grupo
de Trabalho-Educação e Educação
Ambiental). Com a temática “A Questão
Ambiental na Educação Básica: como
trabalhar esse tema transversal”, o
encontro proporcionará a interação de
professores de diferentes instituições do
país para uma reflexão sobre como o
tópico “meio ambiente” pode ser tratado
no interior da escola em um caminho mais
crítico, mais transformador, proativo e menos superficial.
Meio ambiente é um tema transversal proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs)
desde 1997. Segundo o professor Alexandre Maia do Bomfim, o objetivo do encontro é discutir as
possibilidades de tratamento da questão nas salas de aula. “Em linhas gerais, é indicar a todas as
disciplinas da Educação Básica que se comprometam a pensar e agir sobre essa temática”,
explica. Segundo o professor, o seminário será o início de um conjunto de reflexões que
prosseguirá até a confecção de um livro a respeito do assunto.
Clique aqui e saiba mais.
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