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IFRJ realizará Fórum de
Inovação, Tecnologia e
Educação em 2015
O IFRJ realizará em junho de 2015 o
IV Fórum de Inovação, Tecnologia e
Educação (Fórum ITE), no campus
São Gonçalo.
O Fórum, cujas edições passadas
foram realizadas nos campi Nilópolis e
Rio de Janeiro, é constituído de ações
propositivas voltadas para a
Terceira edição do Fórum aconteceu em 2012, no campus
disseminação da cultura de inovação
Nilópolis
e para a discussão sobre a política
institucional de proteção à
propriedade intelectual (PI) e outras formas de transferência de tecnologia.
O CNPq apoiará o evento através de fomento proveniente daChamada N° 06/2014 MCTI/CNPq/FINEP - ARC - Linha 1 - Eventos científicos e/ou tecnológicos, nacionais e/ou
internacionais.

Pesquisadores do IFRJ têm novos projetos aprovados pelo
CNPq
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, por meio da Pró-Reitoria
de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação (Proppi) e da Pró-Reitoria de Extensão (Proex),
parabeniza os pesquisadores que tiveram seus projetos aprovados na chamada CNPq – SETEC /
MEC nº 17/2014 - Apoio a Projetos Cooperativos de Pesquisa Aplicada e de Extensão Tecnológica.
Com esta chamada, foram selecionadas propostas para apoio financeiro a projetos que
contribuíssem para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do país, por meio do
estímulo à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) e Extensão Tecnológica nas instituições
da rede federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT).
Vejam quem são os professores contemplados na chamada:
Linha 1: PD&I
Ademario Iris da Silva Junior
Bruno Almeida Cotrim
Simone Maria Ribas Vendramel
Tatiana Felix Ferreira
Linha 4: Soluções Inovadoras
Flávia Carvalho de Souza
Janaína Dória Líbano Soares
Marcos Tadeu Couto
Raphael Salles Ferreira Silva
Linha 3: Torneio de Educação Profissional
Rafael Pereira Santana
Sheila Albert dos Reis

Campus Realengo
realiza o IV Encontro de
Saúde
A IV edição do Encontro de Saúde do
campus Realengo termina nesta sextafeira. Durante os quatro dias do evento,
os mais de 300 inscritos puderam
assistir a conferências, exposições de
arte, filmes, palestras, e participar de
oficinas e mesas redondas.
Clique aqui e leia mais sobre o que
aconteceu durante o IV Encontro de
Saúde do campus Realengo.

A diretora-geral do campus, Sandra Viana, fala durante a
mesa de abertura
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