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IFRJ divulga editais da IX JIT e do
IV Fórum ITE
Eventos ocorrerão simultaneamente nos dias 24 e 25 de
junho, no campus São Gonçalo

JIT: Jornada, que este ano será
realizada ao mesmo tempo do Fórum
ITE, apresenta resultados de
pesquisas desenvolvidas na instituição
ao longo do ano

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação
(Proppi) divulgou os editais da IX Jornada Interna de
Iniciação Científica e Tecnológica (JIT) e do IV Fórum de
Inovação, Tecnologia e Educação (Fórum ITE). Os
eventos serão realizados concomitantemente, nos dias 24
e 25 de junho, no campus São Gonçalo.
O prazo de inscrição para submissão de resumos, em
ambos os eventos, vai de 20 de março a 20 de abril.

Clique aqui para acessar os editais.

Novo presidente do Conif
é empossado
Reitor do IFRN, Belchior de Oliveira
Rocha é professor da Rede há mais de
30 anos
O Conif (Conselho Nacional das
Instituições da Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e
Tecnológica) tem novo presidente. O
O professor Paulo Assis (IFRJ), à esq., cumprimenta o
professor Belchior Rocha (IFRN), novo presidente do
Conif

engenheiro e professor Belchior de
Oliveira Rocha, reitor do Instituto Federal
do Rio Grande do Norte (IFRN), foi
empossado na tarde desta quarta-feira

(25), na sede do Ministério da Educação
(MEC), em Brasília. Foram empossados
também Marcelo Bender Machado (IFSul), como vice-presidente, Jerônimo Rodrigues da Silva
(IFG), no cargo de diretor administrativo, e José Bispo Barbosa (IFMT), como diretor financeiro.
Juntos, eles formam a diretoria executiva do Conselho na gestão 2015, para a qual foram eleitos
no último dia 11 de dezembro.
Na cerimônia de posse, que contou com a presença de todos os reitores da Rede, o novo
presidente do Conif frisou o desafio de suceder a diretoria coordenada por Luiz Caldas. O reitor do
IFRN fez questão de lembrar os 33 anos dedicados ao Instituto, como professor e gestor, além de
dois anos como aluno. Dos 105 anos da Rede Federal, ele destacou ter vivido de perto um terço,
acompanhando o crescimento e a evolução das instituições. “Nada foi tão significativo quanto a
criação dos Institutos Federais, em 2008 para 2009, e a sua expansão pelo interior dos estados
brasileiros, saindo de 140 para 562 unidades de ensino em todo país. Considero esse o maior
projeto estruturante desse país”, comentou Rocha, que se comprometeu a trabalhar pela
continuidade do projeto.
Com informações do Portal IFRN. Saiba mais em
http://portal.ifrn.edu.br/campus/reitoria/noticias/reitor-do-ifrn-e-empossado-presidente-do-conif.

Professor substituto: inscrições para
processo seletivo terminam na próxima
semana
O IFRJ está com inscrições abertas para processos seletivos
destinados à contratação de professores substitutos. São vagas
nos campi Arraial do Cabo, Eng. Paulo de Frontin, Paracambi e São Gonçalo, em áreas como
Letras, Química, História e Jogos Digitais.
As inscrições vão até o dia 6 de março (exceto para o campus Paracambi, que termina no próximo
dia 3).
Clique aqui para mais informações.
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