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Conif e Enap assinam
acordo para capacitação de
servidores públicos
O acesso de servidores públicos a cursos de
desenvolvimento técnico e gerencial será
ampliado. A oferta de capacitação é objeto
de acordo de cooperação assinado nessa
quinta-feira, 9/4, pelo presidente do
Conselho Nacional das Instituições da Rede
(Ana Paula Fornari Benvegnu / Enap)
Federal de Educação Profissional, Científica
e Tecnológica (Conif), Belchior Rocha, e o
presidente da Escola Nacional de
Administração Pública (Enap), Gleisson Rubin, com adesão das instituições da Rede.
O acordo, assinado durante a 51ª reunião ordinária do Conif, marca o lançamento do “Programa
Enap em Rede – capacitando servidores”, cujo objetivo é alcançar servidores públicos do
Executivo Federal distribuídos no território nacional e, complementarmente, os servidores dos
executivos estadual e municipal.
Até 2016, o programa prevê a oferta de 200 turmas e a capacitação de seis mil servidores em
todo o Brasil. Para o presidente do Conif, a iniciativa contribuirá para otimizar a qualidade do
serviço público, fazendo com que a sociedade seja melhor atendida. “As ações de formação e
capacitação são muito significativas. Dessas turmas que serão formadas, poderão sair futuros
gestores públicos”, disse Belchior Rocha.
Leia mais.

Literatura acadêmica e cultura
de massa dialogam em
projeto do campus Nilópolis
O projeto de extensão Brisa Literária, do
campus Nilópolis, coordenado pela professora
de Português e Literatura Bárbara Santos,
organizou no dia 25 de março de 2015 um "chá
literário" na biblioteca da unidade.
Com apresentações de coral, filmes, batalha de versos e rodas de bate-papo, o evento, mediado
pela professora Viviane Mury, pretendeu fazer com que a comunidade acadêmica conhecesse
melhor a Biblioteca Prof. Carlos Alberto Barbosa.
Assista aqui à matéria no YouTube.

Alunos do Campus
Pinheiral visitam parque
aquático Maria Lenk
Alunos do Campus Pinheiral participaram de
uma visita técnica ao Parque Aquático
Municipal Maria Lenk e ao Centro de
Treinamento de Ginástica Artística, no Rio
de Janeiro, no dia 11 de abril. A visita foi
uma proposta da Coordenação de Esportes do campus.
A atividade teve o propósito de complementar o ensino da sala de aula. Os estudantes do curso
técnico em Informática conheceram as instalações tecnológicas dos espaços. O planejamento
das construções, de acordo com normas ambientais, foi apresentado aos estudantes do curso
técnico em Meio Ambiente.
Leia mais.

Leia também!
Esporte une estudantes de diversos períodos no campus São Gonçalo
Turma de Licenciatura em Química produz feira de jogos e experimentos no campus Duque de
Caxias
Coordenação Técnico Pedagógica do Campus Realengo oferece programa de Orientação
Nutricional
Projeto CInÊNCIA faz exibição de filme para alunos da comunidade de Arraial do Cabo
Sarau Musical faz sucesso em Nilópolis
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