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Pró-Reitores e diretores do
IFRJ falam sobre os seis
primeiros meses de gestão
Em novembro de 2014, a atual Reitoria do
Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ)
completou seis meses de gestão. Nesta série
de entrevistas, os cinco pró-reitores e o diretor
de Desenvolvimento Institucional e Expansão
analisam os primeiros resultados do trabalho e
apontam perspectivas para o Instituto nos
próximos anos.

Clique na imagem para acessar a playlist com as
entrevistas

Temas como o estabelecimento de novas
parcerias e convênios, a formação de fóruns
para a discussão de políticas educacionais, a
criação de novos cursos, a expansão da rede, o crescimento da pesquisa institucional e a
implantação do Sistema de Gestão Integrada estiveram entre as pautas levantadas pelos
dirigentes do IFRJ.

Você pode assistir a todas as entrevistas na íntegra ou escolher algum vídeo específico. Para
navegar pelos vídeos, clique na imagem ao lado para acessar a playlist.

Inscrições abertas para
propostas de atividades
autogestionadas do FMEPT 2015
O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) abriu as
inscrições para a chamada interna de submissão de
propostas ao III Fórum Mundial de Educação
Profissional e Tecnológica (FMEPT).
O IFRJ, como instituição integrante do Comitê
Organizador do FMEPT 2015, poderá submeter até
14 propostas de atividades para serem incluídas na
programação do evento, sendo três atividades
técnico-científicas (oficinas, seminários, mesas-redondas, minicursos, painéis etc), quatro
atividades culturais, três trabalhos para a Mostra de Inovação Tecnológica, dois para a Feira de
Gastronomia e dois para a Feira de Economia Solidária. Entre as atividades autogestionadas, esta
última é a única que aceitará a submissão de trabalhos de proponentes externos ao comitê.
O envio das propostas deverá ocorrer entre os dias 5 de janeiro e 10 de fevereiro, através do email proex@ifrj.edu.br. Todas as propostas deverão ser enviadas de acordo com as
recomendações do regulamento disponível em http://www.fmept.org/pt/?page_id=442. A PróReitoria de Extensão divulgará a relação das propostas selecionadas no dia 20 de fevereiro.
Para mais informações sobre o edital interno, cliqueaqui.
Se você quiser saber mais sobre o III Fórum EPT, acesse http://www.fmept.org/.

Campi Nilópolis e Rio
de Janeiro formam
novos profissionais
Alunos de cursos de graduação dos
campi Nilópolis e Rio de Janeiro
colaram grau no fim de dezembro.
Veja como foram as cerimônias em

Alunos de Gestão Ambiental, Ciências Biológicas e
Processos Químicos do campus Rio de Janeiro estão
entre os novos graduados do IFRJ

www.ifrj.edu.br/riodejaneiro e
www.ifrj.edu.br/nilopolis.

IFRJ receberá pesquisador francês para cursos de idioma
O IFRJ receberá em 2015 um pesquisador francês para ministrar cursos de sua língua nativa para
a comunidade do Instituto. O projeto faz parte da chamada CONIF/AI Nº 01/2014, na qual o IFRJ
foi contemplado, e que teve como objetivo a identificação de instituições da Rede Federal
interessadas e aptas a receber pesquisadores franceses em seus campi, mediante a apresentação
de proposta de plano de trabalho.
O cronograma de atividades previsto é de 1º de setembro a 31 de outubro de 2015 para a chegada
do pesquisador e entre 31 de maio e 30 de junho de 2016 para o retorno ao seu país de origem.
Leia mais.

Leia também!
Conselho Acadêmico de Ensino de Graduação (CAEG): inscrições de 12 a 14 de janeiro
Seleção interna de licenciandos e formação de cadastro de reserva para o PIBID: inscrições a
partir de 2 de fevereiro
IFRJ seleciona tutores presenciais para curso a distância
FAPERJ divulga calendário de bolsas e auxílios para 2015
NEABI promove palestra sobre ‘Os povos indígenas no Brasil contemporâneo’
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