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Professor do IFRJ é
selecionado para
intercâmbio na Finlândia
O professor Julio Page, do campus
Duque de Caxias, foi um dos 35
professores da Rede Federal
selecionados para capacitação em
universidades finlandesas, pelo
Programa Professores para o Futuro
(CNPq/MEC/MCTI). Nesta entrevista, ele fala sobre o projeto desenvolvido e as perspectivas de
aplicação da pesquisa no ensino do IFRJ.
Clique na imagem ao lado para assistir à entrevista.

IFRJ assina aditivos
no convênio com a
NORTEC Química S/A
Dois termos aditivos no âmbito do
convênio firmado entre o Instituto
Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio de Janeiro e a
NORTEC Química S/A foram
assinados nesta quinta-feira, dia
18, no Gabinete do Reitor do IFRJ,
Paulo Assis.
Estiveram presentes, além do
reitor, os representantes da NORTEC, Marcus Soalheiro Cruz, diretor de Tecnologia e Alianças
Estratégicas, a diretora Juliana Bastos e o diretor de Pesquisa, Sérgio Falomir; os dois
pesquisadores do IFRJ envolvidos, professor Bruno Cotrim e a professora Simone Alves, ambos do
campus Rio de Janeiro; além da pró-reitora de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do IFRJ, Mira
Wengert, e do pró-reitor adjunto, Daniel Palma.
Leia mais.

Turmas de Farmácia e Fisioterapia colam grau no campus
Realengo
Alunos dos cursos de Bacharelado em Farmácia e em Fisioterapia, do campus Realengo,
participaram de cerimônia de colação grau, no auditório do Colégio Pedro II, no dia 16 de
dezembro.
Na abertura do evento, a diretora-geral do campus, Sandra Viana, saudou os familiares e amigos
presentes, e convidou para compor a mesa da cerimônia o reitor do IFRJ, professor Paulo Assis; a
diretora adjunta de Administração Acadêmica, Denise Gonçalves Polck; o pró-reitor de Graduação,
Hudson Santos da Silva; e a diretora de Ensino do campus, Lúcia Reis.
O reitor parabenizou os bacharéis em Farmácia e em Fisioterapia pela dedicação e competência
para enfrentar todos os desafios. Ao dizer que também foi aluno do IFRJ, do curso técnico em
Química, ele afirmou que, desde então, a Instituição se expandiu, e a formação dos alunos foi o
principal motivo para que tudo isso acontecesse. “O IFRJ é uma Instituição nova, que vem sendo
fortalecida através das conquistas de vocês, alunos. Por isso, é com imensa alegria que participo
desse momento”, disse.
Leia mais.

Banda Sinfônica de Barra Mansa se apresenta no campus
Pinheiral
O campus Nilo Peçanha – Pinheiral recebeu a Banda Sinfônica de Barra Mansa, regida pelo
maestro Isac Francis, no dia 11 de dezembro. A apresentação do concerto musical foi promovida
pelo Setor de Artes do campus – por meio do Projeto de Investigação e Produção Artística (PIPA)
– e da Coordenação de Extensão.
O Setor de Artes, composto pela professora Gesiane Castro e pelo professor Pablo Cunha,
entende que o evento foi uma importante oportunidade de acesso à música erudita. Para o
professor Pablo, a formação integral do cidadão é feita pelo conhecimento tanto sensível quanto
cognitivo. “Neste sentido, o diálogo entre educação e arte torna-se essencial”, diz.
A professora Gesiane Castro disse que se sentiu satisfeita com a apresentação e com o retorno
dado pelos alunos. “Muitos alunos vieram me agradecer por termos dado a eles esta oportunidade.
Eles puderam conhecer a fonte produtora de músicas que até então conheciam apenas por meio
de filmes. Foi um momento mágico!”, analisou.
Leia mais.
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