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IFRJ é destaque na
Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia
A Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia (SNCT), que ocorreu em
todo o país dos dias 13 a 19 de
outubro, movimentou o município de
Mesquita, na Baixada Fluminense.
Como nos anos anteriores, o evento
foi considerado um sucesso de público pelos organizadores. Esse ano, a SNCT trouxe o tema
“Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social” e, no município, teve grande parte das
atividades realizada em uma tenda de 300 m² montada no Paço Municipal.
O Espaço Ciência InterAtiva (ECI), do campus Mesquita do IFRJ, juntamente com a prefeitura e
outras quatro instituições participantes, ofereceu palestras, exposições de trabalhos e oficinas aos
visitantes.
Para Kátia Leine, coordenadora de Ciência da Secretaria de Educação de Mesquita (SEMED), o
evento deixará um legado importante para o município. “A Semana Nacional vai incentivar alunos
da rede municipal a produzirem cada vez mais. Nós, educadores, podemos aproveitar essa
oportunidade e usá-la para melhorar o ensino em sala de aula”, conclui.
Leia mais em http://www.ifrj.edu.br/noticias/campus-mesquita-e-destaque-na-snct.

Empreendedorismo é tema de encontro no campus Nilópolis
Cientes do potencial que as iniciativas empreendedoras podem atingir, conquistando o mercado e
aquecendo a economia, uma turma de Produção Cultural do campus Nilópolis promoveu, no dia 13
de outubro, o evento “Visões Empreendedoras: Conversando sobre Cultura e Mercado”. O
encontro durou três horas e foi realizado no auditório da instituição.
Na abertura, o evento contou com a presença do diretor de Ensino, Marcelo Bittencourt; do
coordenador do curso de bacharelado em Produção Cultural, João Guerreiro; e da mediadora,
Albertina da Silva, professora da disciplina de empreendedorismo.
A mesa de debates foi composta por cinco empreendedores culturais: Ricardo Vassilievitch,
fundador do Instituto Nossa Senhora do Teatro; Hamilton Kabuna, da Capa Comics, coletivo de
histórias em quadrinhos da Baixada Fluminense; David Santos, coordenador de comunicação da
CIAFRO (Centro de Integração da Cultura Afro-Brasileira); Tereza Moura, gestora cultural e
membro do corpo docente do IFRJ; e Inez Simpliciano, assessora de políticas culturais da
Secretaria de Cultura de Nilópolis.
Leia mais em http://www.ifrj.edu.br/noticias/campus-nilopolis-promove-evento-sobreempreendedorismo.

Alunos do campus Duque de Caxias participam da 2ª fase da
OBFEP
Quatro estudantes do campus Duque de Caxias participaram, no dia 21 de outubro, da 2ª fase da
Olímpiada Brasileira de Física das Escolas Públicas (OBFEP) deste ano.
Os alunos fizeram prova teórica e experimental, a fim de testar seus conhecimentos teóricos e suas
habilidades práticas em Física.
A participação dos estudantes do campus nesta Olimpíada foi uma iniciativa do professor Rafael
Santana, em colaboração com os professores Anderson Silva, Anderson Lupo, Marcelo Macedo Jr,
Thiago Lacerda e Valeska Artiaga. Todos são professores da equipe de Física do campus Duque
de Caxias.
Os resultados finais da OBFEP 2014 serão divulgados pela Coordenação Nacional da Olimpíada
em fevereiro de 2015.
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