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II Feira PFRH retrata
diversidade de pesquisas no
Instituto
Bolsistas do programa fomentado pela
Petrobras expuseram trabalhos na terça-feira,
17
Da geologia à robótica, dos biocombustíveis à
literatura de Monteiro Lobato, a II Feira do
Programa de Formação de Recursos
Humanos (PFRH), realizada na terça-feira,
17, no campus Rio de Janeiro, apresentou um retrato da diversidade da pesquisa produzida no
IFRJ. Cerca de 50 trabalhos das áreas de Petróleo, Gás, Energia e Biocombustíveis,
desenvolvidos por professores e alunos de cursos técnicos do Instituto, apresentaram resultados
de um programa que, de 2012 até hoje, já atendeu a mais de mil bolsistas em oito campi do
Instituto.
Cerca de 50 pôsteres foram apresentados na
quadra do campus Rio de Janeiro

Leia mais em http://www.ifrj.edu.br/noticias/ii-feira-pfrh-retrata-diversidade-de-pesquisas-noinstituto.

MEC lança edital ProExt 2016
O Ministério da Educação (MEC) divulgou, na
última segunda-feira, 16, o edital ProExt 2016 –
Programa de Apoio à Extensão Universitária
MEC/SESu. O programa tem por objetivo
principal consolidar as práticas de extensão no
âmbito das políticas públicas de educação, em consonância com as políticas de desenvolvimento
social.
O ProExt é um instrumento que abrange programas e projetos de extensão universitária, com
ênfase na formação dos alunos e na inclusão social nas suas mais diversas dimensões, visando
a aprofundar ações políticas que venham fortalecer a institucionalização da extensão no âmbito
das Instituições Federais, Estaduais e Municipais e Comunitárias de Educação Superior.
A Pró-Reitoria de Extensão (Proex) do IFRJ está elaborando um edital interno para seleção de
propostas.
Leia aqui o edital divulgado pelo MEC.

Programa prevê 800 bolsas a
estudantes de pós-graduação
das Américas
Ação é parceria entre o governo do México e a
OEA
Um programa de intercâmbio promovido pelo
Governo do México vai ofertar 800 bolsas de estudo a estudantes de pós-graduação das
Américas. A ação está inserida no escopo do convênio entre a Organização dos Estados
Americanos (OEA) e o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CONACYT) do México, em
conjunto com a Agência Mexicana de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento
(AMEXCID).
As bolsas, a serem distribuídas em 5 anos, são voltadas para as áreas de ciência e tecnologia,
engenharia, biologia, física e matemática. A partir deste ano, será também contemplada a área
de saúde, resultado da recente assinatura de memorando de entendimento entre a OEA e a
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).
Os estudantes interessados deverão, antes de se inscreverem no programa do governo
mexicano, buscar aprovação em um dos 1.300 programas de pós-graduação reconhecidos pela
CONACYT. Desde o início do programa, em 2012, 392 bolsas foram oferecidas a estudantes do
continente.
As inscrições vão até o dia 21 de maio de 2015. Mais informações no site da OEA, no endereço
http://www.oas.org/es/becas/conacyt.asp.

Workshop sobre produção de vídeos reúne estagiários de
comunicação do IFRJ
A Assessoria de Comunicação (AsCom) do IFRJ começou nesta semana a produzir uma série de
reportagens em vídeo, em parceria com as assessorias dos campi. A iniciativa é um
desdobramento de um workshop sobre reportagens audiovisuais, organizado pela AsCom no
começo do mês, dirigido aos estagiários de Comunicação dos campi do IFRJ.
As reportagens serão publicadas no canal do Instituto no YouTube.

Leia também!
Veja como foi a comemoração dos seis anos do campus Realengo
Fórum Mundial: próxima reunião do Comitê Organizador será em Brasília
Aluna de Química vence concurso literário de crônicas do campus São Gonçalo
Campus Paracambi promove curso de fiscalização de contratos para servidores
Campus Rio de Janeiro debate atualidade dos Direitos Humanos
Aula inaugural abre VII Curso de Formação Continuada de Professores em Ciências Naturais do
campus Mesquita
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