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Exposição no campus Mesquita mostra como os nossos
sentidos interpretam o mundo
A visão que encanta, o cheiro que entorpece, o som que arrebata, o tato que deleita, o gosto que
faz lembrar tempos remotos. Emaranhados nas trilhões de conexões do nosso cérebro, os
sentidos são o tema da exposição Neurosensações, que o campus Mesquita abriu nesta quintafeira, 26. Cerca de 50 pessoas participaram da abertura da mostra, que reúne mais de 20
experimentos e módulos interativos, com informações e curiosidades sobre as experiências
sensoriais humanas.
Quem for ao campus Mesquita vai experimentar formas de perceber as sensações com que
interpretamos tudo à nossa volta. Audição, visão, tato e olfato são diretamente explorados na
exposição. Através de experimentos interativos – como mesa de espelhos e lentes, imagens em
3D e óculos coloridos –, o visitante poderá observar, por exemplo, fenômenos que afetam a
maneira como vemos o mundo. Com as mãos, será possível sentir diferentes tipos de superfície,
com objetos escondidos em uma caixa tátil. Memória e percepção também são estimuladas por
meio de jogos, ilusões de ótica e testes de atenção. Será possível observar ainda, com a ajuda
de uma lanterna, detalhes da própria língua, o principal órgão do paladar.
Leia mais em http://www.ifrj.edu.br/noticias/exposicao-no-campus-mesquita-mostra-como-osnossos-sentidos-interpretam-o-mundo.

Conif reforça ao MEC necessidade de debater concessão de
RSC para TAEs e criação de vagas para substitutos
Acompanhando efetivamente as discussões sobre o desenvolvimento das carreiras e a
valorização dos servidores, o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) apresentou ao Ministério da Educação (MEC) os
resultados de intensas discussões sobre o Reconhecimento de Saberes e Competências para
Técnico-Administrativos em Educação (RSC-TAE). Ofício destinado ao ministro interino, Luiz
Cláudio Costa, na última quarta-feira, 25, reforça ainda a proposta de criação de vagas para
TAEs substitutos.
Com informações do Conif.
Leia mais em http://portal.conif.org.br/ultimas-noticias/763-conif-reforca-ao-mec-necessidade-dedebater-sobre-concessao-de-rsc-para-taes-e-criacao-de-vagas-para-substitutos.html.

Inscrições abertas para a IX JIT e o IV Fórum ITE
Eventos serão realizados concomitantemente em junho, no campus São Gonçalo
Estão abertas as inscrições para a IX Jornada Interna de Iniciação Científica e Tecnológica (IX
JIT) e o IV Fórum de Inovação, Tecnologia e Educação (IV Fórum ITE) do IFRJ. Este ano, os
eventos serão realizados ao mesmo tempo, nos dias 24 e 25 de junho, no campus São Gonçalo.
As inscrições para ambos os eventos ficam abertas de 20 de março a 20 de abril.
Leia mais em http://www.ifrj.edu.br/noticias/inscricoes-abertas-para-a-ix-jit-e-o-iv-forum-ite.

I Semana de Extensão do IFRJ: divulgadas propostas
selecionadas
A Pró-Reitoria de Extensão (Proex) divulgou a relação de propostas selecionadas para I Semana
de Extensão do IFRJ (Edital Nº 02/2015).
Clique aqui para acessar o resultado.
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Paulo Freire é tema de dossiê de revista acadêmica
Lançados os editais PIBICT e PROCIÊNCIA 2015-2016
Edital PUBLIQUE 2015-2016 já está disponível
Passe livre pauta audiência pública na Alerj
Campus Pinheiral realiza debate sobre implantação de cursos de graduação
Grêmio estudantil do campus Rio de Janeiro promove debates sobre direitos da mulher
Professor do IFRJ é co-autor de artigo de livro sobre educação e ciência
Projeto no campus Duque de Caxias oferece aulas de teatro

©2015 AsCom IFRJ | Rio de Janeiro

Web Version

Forward

Unsubscribe

