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Informativo semanal da Assessoria de Comunicação do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ. Nº 250.
Envie sua sugestão de pauta para ascom@ifrj.edu.br.
Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2015.

IFRJ oferece 595 vagas pelo SiSU
O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) vai oferecer, por meio do Sistema de Seleção
Unificada (SiSU), 595 vagas em 17 cursos de graduação.
Os candidatos interessados devem ter realizado o Enem em 2014 e se inscrever através do site
http://sisu.mec.gov.br/, no período de 19 a 22 de janeiro.
Para saber mais sobre as normas do processo seletivo discente da graduação 2015, com o
detalhamento das vagas e dos pesos de cada prova do Enem nos diferentes cursos, acesse
http://www.ifrj.edu.br/node/3986.

IFRJ abre chamada interna para submissão de propostas à I
Semana de Extensão
O IFRJ abriu a chamada interna de inscrições de propostas para atividades a serem realizadas na
I Semana de Extensão: política de extensão e produção de conhecimento científico.
Segundo a Pró-Reitoria de Extensão (Proex), a proposta de realização da semana de extensão é
uma atividade voltada para a articulação e divulgação de políticas e práticas acadêmicas de
extensão, comprometida com a transformação social para o pleno exercício da cidadania e o
fortalecimento da democracia. A dinâmica do evento, assim como os trabalhos apresentados, terão
como foco as seguintes áreas temáticas: comunicação, cultura, direitos humanos e justiça,
educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção, e trabalho.
Alunos e servidores do instituto poderão apresentar propostas nas categorias atividades técnicocientíficas (comunicação oral, oficinas e mostra pedagógica) e atividades culturais (20 poesias, 30
fotografias, uma apresentação de dança e uma de música). Todas podem ser apresentadas
individualmente ou em grupo.
O envio das propostas deverá ocorrer entre os dias 12 de janeiro e 12 de fevereiro, através do email: proex@ifrj.edu.br, especificando no campo “Assunto” os termos “INSCRIÇÃO SEMANEX”. A
Pró-Reitoria de Extensão divulgará a relação de propostas selecionadas no dia 26 de fevereiro.
Clique aqui para ler o edital da I Semana de Extensão.

IFRJ divulga edital de processo de transferência interna entre
cursos de graduação
O IFRJ divulgou esta semana o edital do processo de transferência interna entre os cursos de
graduação.
O processo de transferência interna destina-se aos estudantes regularmente matriculados em um
dos cursos de graduação ofertados pelo IFRJ e que estejam interessados na transferência de turno
ou de campus entre cursos idênticos ou na transferência entre cursos conforme critérios e
afinidades estabelecidos no Anexo I do edital.
Para candidatar-se, o estudante deverá atender os seguintes critérios: ter cumprido, com êxito, o
mínimo de 12 créditos no curso de origem ou 162 horas, até a data do término das inscrições; e
possuir Coeficiente de Rendimento Acumulado (CRA) mínimo de 50 pontos, em uma escala de
zero a 100.
O processo seletivo consiste de análise de cumprimento dos requisitos (Anexo I do edital), análise
de equivalência entre disciplinas e análise de coeficiente de rendimento.
As inscrições serão realizadas na Secretaria do Ensino de Graduação do campus de oferecimento
do curso pretendido, através do preenchimento de formulário, no período de 2 a 28 de fevereiro.
Junto ao formulário deverá ser anexado o Histórico Escolar original, emitido pela secretaria,
contendo a relação das disciplinas cursadas.
Leia aqui o edital.
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