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Novos conselheiros do
CAPOG tomam posse na
Reitoria
O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ)
promoveu, no dia 11 de maio, a cerimônia de
posse dos novos conselheiros (titulares e
suplentes) do Conselho Acadêmico de
Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação
(CAPOG).
A posse, que foi dada pela pró-reitora de
Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Proppi), professora Mira Wengert, compreende a gestão
de 2015 – 2017.
A solenidade contou com a participação do reitor, professor Paulo de Assis Passos, que deu as
boas-vindas aos novos conselheiros.
Clique aqui e veja a lista de representantes.

Institutos Federais
recebem autorização para
funcionamento de rádios
educativas
Outorga ocorreu em solenidade de
assinatura da portaria de criação do
Canal Educação
Os ministros da Educação, Renato
Foto: João Neto/MEC e Filipe Donner/IFPB

Janine Ribeiro, e das Comunicações,
Ricardo Berzoini, assinaram nesta
quarta-feira, 14, em Brasília, portaria que
regulamenta o Canal da Educação, de

TV digital, que será gerido pelo MEC para a produção de conteúdos educativos. Na
oportunidade, também foi realizada a outorga para o funcionamento de 21 emissoras de rádio
educativas e oito de TVs educativas. Dez Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia
foram contemplados em suas propostas para rádios educativas.
Para Ricardo Berzoini, o governo deve assegurar que os benefícios da revolução digital possam
ser usufruídos por todas as camadas sociais. “Nossa missão é assegurar que essa revolução
digital possa ser um bem social, e não apenas uma mercadoria a ser comercializada pelas
grandes empresas. O Canal Educação, as rádios e TVs educativas devem ser um espaço para
que o cidadão possa ter acesso a conteúdos de qualidade para se informar e formar uma
reflexão crítica”, disse.
O ministro da Educação destacou que é preciso levar conteúdo de qualidade a todas as regiões
do país. “Toda a conexão do mundo hoje pode ser alcançada com o avanço das ferramentas de
comunicação”, afirmou.
Leia mais.

Campus Mesquita realiza ‘I
Fórum sobre Mediação em
Museus e Centros de Ciência
na Perspectiva Inclusiva’
“Lutamos por uma cidade de todos para todos”.
Foi com esta frase que o “I Fórum sobre
Mediação em Museus e Centros de Ciência na
Perspectiva Inclusiva” foi aberto, no último dia 11, no Museu de Astronomia e Ciências Afins
(MAST). O evento realizado pelo campus Mesquita do IFRJ, em parceria com o MAST, teve como
objetivo promover discussões e reflexões sobre aspectos da atividade de mediação inclusiva,
refletir e buscar encaminhamentos e propostas de como tornar esses espaços mais acessíveis à
sociedade e, principalmente, pensar a inclusão de pessoas com deficiência nestes espaços.
Leia mais.

Grupo de teatro ‘Dionísia
Urbana’ faz apresentação para
os calouros do campus Duque
de Caxias
Os alunos ingressantes dos cursos de Química e
Petróleo e Gás do campus Duque de Caxias
assistiram, no dia 7 de maio, a peça “Nada deve
parecer impossível de mudar”, apresentada por
estudantes do grupo de teatro “Dionísia Urbana”.
A apresentação, que foi comandada pela professora de Artes Cênicas Juliana Cavassin, ocorreu
no auditório e fez parte da semana de recepção do campus.
Com o auditório lotado, Juliana Cavassin comentou sobre a utilização do recurso teatral na
semana de recepção aos novos alunos: “Os calouros tiveram a oportunidade de vivenciar uma
experiência teatral e não apenas teorias”, disse.
Leia mais.

Leia também!
Fórum de Gestão de Pessoas intensifica debate de agenda prioritária
Destaques do primeiro dia da Jornada de Química do campus Nilópolis
Novos estudantes participam de Semana de Acolhimento realizada pelo campus Paracambi
Campus São Gonçalo realiza nova edição do 'Paro, Penso, falo (?)'
Alunos do campus Pinheiral participam de fórum sobre mediação em espaços culturais
Campus Rio de Janeiro encerra a Semana de Acolhimento
Curso de Gestão de Documentos Públicos é promovido pelo campus Paracambi
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