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Fórum Mundial: inscrições
continuam abertas
Continuam abertas as inscrições para o III
Fórum Mundial de Educação Profissional e
Tecnológica (FMEPT). O evento será
realizado entre os dias 26 e 29 de maio no
Centro de Convenções de Pernambuco.
Nesta edição, o tema é “Diversidade,
Cidadania e Inovação”. Todos os
Conferência durante o II Fórum Mundial de Educação
Profissional e Tecnológica, em Florianópolis (SC),
2012: última edição reuniu mais de 20 mil
participantes.

regulamentos estão disponíveis no site
www.fmept.org, onde também é possível
se inscrever gratuitamente.
A programação do FMEPT inclui
Conferências, Debates, Palestras,

Observatórios, Mostra de Pôsteres, Minicursos, Feira de Economia Solidária, Mostra de Inovação
Tecnológica, Feira de Gastronomia e muitas atividades culturais, como apresentações de teatro,
música e dança.
As inscrições são divididas em três categorias: ouvinte, mostra de pôsteres e atividades
autogestionadas. Nos dois primeiros casos, elas devem ser efetuadas de forma individual.
Para a Mostra de Pôsteres, os interessados devem realizar normalmente a inscrição como ouvinte
e, posteriormente, acessar a área para submissão de trabalhos, obedecendo ao padrão
especificado no regulamento. Serão aceitos estudos relacionados a mais de 14 áreas do
conhecimento: Ambiente e Saúde; Segurança; Apoio Escolar; Controle e Processos Industriais;
Produção Alimentícia; Produção Cultural e Design; Informação e Comunicação; Produção
Industrial; Recursos Naturais; Educação Profissional e Tecnológica; Sustentabilidade; Projetos
Sociais; Políticas Públicas; Outros.
Já as inscrições para as atividades autogestionadas, no caso do IFRJ, devem ser realizadas com
base no regulamento do Fórum e no Edital de Extensão 01/2015, da Pró-Reitoria de Extensão
(Proex). As propostas devem ser enviadas para o e-mail proex@ifrj.edu.br até o dia 10 de fevereiro.
Uma comissão interna avaliará as propostas com base nos critérios descritos no edital e
selecionará até 14 atividades para serem incluídas na grade de programação.
Saiba mais em http://www.fmept.org/pt/
Para acessar o edital interno de submissão de propostas de atividades autogestionadas, acesse
www.ifrj.edu.br/proex/editais..
Com informações da Assessoria de Comunicação do FMEPT.

Campus Nilópolis realiza
I Encontro com os
Catadores de Material
Reciclável
O campus Nilópolis realizou no último dia
13 o I Encontro com os Catadores de
Material Reciclável de Nilópolis. O
evento, promovido em parceria com a Associação de Catadores e Amigos do Meio Ambiente de
Nilópolis (ACAMAN) e a Cooperativa de Trabalhadores Em Construção Civil Limpeza e
Conservação de Manuel Urbano (COMURB), teve o objetivo de destacar os profissionais cujo
trabalho diminui os danos causados pela displicência das pessoas que depredam o meio ambiente
diariamente.
Com o tema “Catador de material reciclável: um olhar sobre as perspectivas social, profissional e
humana”, o projeto - idealizado pelas professoras do campus Nilópolis Albertina Maria Batista e
Vera Lúcia Rangel - contou com a presença de profissionais que passaram algumas experiências
no intuito de reforçar a necessidade de uma boa educação ambiental.
Leia mais.

Campus Pinheiral apresenta
exposição ‘Judô para Todos’
O campus Nilo Peçanha – Pinheiral apresenta, até
o dia 11 de fevereiro, a mostra “Judô para todos”.
A exposição reúne registros fotográficos, banners
e textos sobre o “Projeto Incluir”, e pode ser vista
no hall do prédio administrativo do campus. A
mostra é uma realização do Programa de
Investigação e Produção Artística (PIPA), do setor
de artes e da equipe de Educação Física do
campus.
O “Projeto Incluir”, idealizado pelo professor Ricardo Tadeu, foi uma proposta de pesquisa em que
o judô era utilizado como ferramenta pedagógica de inserção aos estudantes da Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Pinheiral. A atividade consistia na inserção de alunos
com deficiência intelectual em aulas de judô com estudantes de ensino regular do campus. A
iniciativa teve início em 2008 e seguiu até 2013.
Ricardo Tadeu afirma que os resultados do projeto demonstraram o desenvolvimento do
relacionamento interpessoal entre os alunos da APAE e os alunos do campus. Ricardo ainda relata
que os alunos com deficiência intelectual eram incentivados a fazer desenhos sobre o projeto e
estes ressaltaram não apenas a prática do judô, mas também a relação com o professor e os
demais colegas. “Barreiras do preconceito foram rompidas”, diz o professor.
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