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2º Encontro de Educação Profissional e Tecnológica
O 2º Encontro de Educação Profissional e Tecnológica na Região dos Lagos foi realizado no IFF
Campus Cabo Frio, nos dias 19, 20 e 21 de maio. O objetivo do evento foi debater sobre a
educação atual, centralizada nos Institutos Federais.
A Comissão Organizadora do evento, referente ao campus Arraial do Cabo, foi composta por
Adriana da Silva Souza, Ana Paula da Silva, Fernando de Oliveira, Marcelo Japiassú e Omar
Nicolau. Na opinião do professor Marcelo Japiassú o encotnro foi agregador ao campus cabista.
“Houve a continuidade da aproximação institucional entre IFF e IFRJ, além da proposição de
ações conjuntas para o desenvolvimento local e regional nos campos econômico, político e
social. Além da troca de experiências entre os servidores”, afirma.
Nos três dias também foram realizadas palestras e houve um espaço para diálogos. Os
servidores, além das perguntas aos palestrantes, aproveitaram este espaço para comentar,
evidenciar algumas problemáticas e sugerir soluções ao campo educacional.
Na opinião de Marcelo Japiassú, o 2º Encontro foi um ponto positivo para os campi tanto dos IF
quanto dos IFRJ. ”A possibilidade de troca de experiências com os servidores e servidoras do IFF
e do IFRJ, como também a troca com intelectuais de renome nacional como Gaudêncio Frigotto e
Dante Henrique e estudiosos que são referência na questão das políticas educacionais
referentes ao Ensino Básico, Técnico e Tecnológico no Brasil”, finaliza.
Leia a materia completa aqui: http://www.ifrj.edu.br/node/4396

Abertura da SEMANEX
A Semanex, Semana de Extensão do IFRJ, deu início à sua primeira edição no dia 19 de maio,
no campus Nilópolis. Organizada pela Pró-Reitoria de Extensão, o evento teve como tema as
Políticas de Extensão e Produção de Conhecimento.
Para a primeira atividade, os professores Pablo da Cunha (campus Pinheiral), Thiago Ponce
(campus Maracanã), João Guerreiro (campus Nilópolis), a Coordenadora Geral de Formação
Inicial e Continuada da Pró-reitoria de Extensão, Amanda Carlou; e a Pró-reitora Adjunta de
Extensão, Neli de Almeida, apresentaram o Plano de Arte e Cultura do IFRJ, discorrendo sobre o
Programa Mais Cultura nas Universidades.
João Guerreiro conta que ter um plano de cultura foi essencial para o IFRJ pois criou uma meta a
ser cumprida, e que isso é bom tanto para o curso de Produção Cultural como para todos os
outros cursos, unindo as áreas de ensino. O professor de arte, Pablo da Cunha, relembra que
com o surgimento de uma nova rotina de conteúdos no campus, brotou a vontade de
implementar um curso superior de produção cultural para o Sul Fluminense, e por isso,
aproximaram-se do campus Nilópolis.
Leia a materia completa aqui: http://www.ifrj.edu.br/node/4381

Egressas do programa Mulheres Mil oferecem coffee break
em curso realizado no campus Pinheiral
Integrantes do projeto de extensão “Implantação de Empreendimento Solidário junto às Egressas
do Programa Mulheres Mil do IFRJ/CANP” foram as responsáveis pela oferta dos serviços de
coffee break aos participantes do curso de Atualização Sanidade Suídea. A capacitação foi
realizada no campus Pinheiral, entre os dias 18 e 21 de maio.
O serviço de coffee break intitulado como “Pausa Justa” oferece produtos elaborados a partir do
princípio do aproveitamento integral de alimentos, ou seja, cascas, folhas, talos e sementes de
vegetais que, normalmente são jogados no lixo, são utilizados para a produção dos alimentos.
As integrantes do projeto são ex-alunas do curso de salgadeira — primeira turma do programa
Mulheres Mil, Educação, Cidadania e Desenvolvimento Sustentável no campus Pinheiral. A
iniciativa tem coordenação da professora Julia Santoro.
Confira a íntegra da matéria: http://www.ifrj.edu.br/noticias/egressas-do-programa-mulheres-miloferecem-coffee-break-em-curso-realizado-no-campus-pinheiral
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