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Inscrições de pôsteres para
o Fórum Mundial terminam
no dia 28 de fevereiro
O Centro de Convenções de Pernambuco (CeconPE) será a sede do III Fórum Mundial de Educação
Profissional e Tecnológica

Evento que debate os rumos da educação
profissional e tecnológica será realizado em
Pernambuco entre os dias 26 e 29 de maio

As inscrições para a mostra de pôsteres do
Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica (FMEPT) terminam no dia 28 de fevereiro.
O evento será realizado entre os dias 26 e 29 de maio deste ano, no Centro de Convenções de
Pernambuco, e tem como tema “Diversidade, Cidadania e Inovação”.
Quem ainda não efetuou sua inscrição pode submeter seu trabalho gratuitamente através do site
www.fmept.org. É possível encaminhar modelos de pôsteres relacionados a mais de 14 áreas do
conhecimento. A lista de trabalhos selecionados será divulgada no dia 26 março. As inscrições na
modalidade participante (ouvinte) podem ser feitas até o dia do evento também pelo site oficial.
Com informações da Assessoria de Comunicação do FMEPT.

Reitor do IFRJ e diretora do
campus Rio de Janeiro
comentam visita do
ministro da Educação ao
Instituto
Nesta entrevista, gravada logo após a visita
do ministro da Educação, Cid Gomes, ao
IFRJ no fim de janeiro passado, o reitor
Paulo Assis e a diretora do campus Rio de Janeiro, Florinda Cersósimo, falaram sobre o significado
do encontro e o que ele pode representar para o Instituto e para a Rede Federal nos próximos
anos.
Clique na imagem para assistir à entrevista.

Conselho Acadêmico de
Graduação (CAEG) divulga
resultado da eleição de
conselheiros
O Conselho Acadêmico de Graduação do IFRJ
(CAEG) divulgou a lista com o resultado das
eleições para representação no colegiado.
Veja aqui a relação dos eleitos.

I Semana de Extensão do IFRJ: prorrogadas inscrições de
trabalhos até 2 de março
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