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Rio de Janeiro, 12 de junho de 2015.

Novas revistas da AsCom já
estão no ar
A Assessoria de Comunicação (AsCom)
publicou duas novas edições de revistas
digitais nas últimas semanas: no dia 2 de
junho, foi ao ar a 7ª edição da revista
“InFormação”, que traz reportagens sobre o
cotidiano dos alunos da Instituição. No dia 4,
foi a vez do lançamento da edição especial
da revista “IFRJ no Fórum Mundial”, com
matérias que retratam as atividades
autogestionadas que o Instituto levou ao FMEPT, entre os dias 26 e 29 de maio, em Pernambuco.
Boa leitura!
Revista Informação
http://issuu.com/ifrj/docs/revista_informa____o
Revista IFRJ no Fórum Mundial
http://issuu.com/ifrj/docs/revista_fmept

Veja como foi a primeira edição da Reitoria Itinerante
O campus Rio de Janeiro foi a sede do primeiro encontro de uma série que vai percorrer todos as
unidades do Instituto. A ideia é apresentar as ações da gestão e ouvir mais de perto os
problemas da comunidade acadêmica.
Clique na imagem para assistir ao vídeo.

Novos conselheiros do
CAEX tomam posse na
Reitoria
Vinte e seis conselheiros eleitos, entre
professores, servidores técnicoadministrativos e alunos, tomaram
posse no Conselho Acadêmico de
Extensão (CAEX), no último dia 8 de
junho. Eles formarão o colegiado no
período 2015-2017.
Veja aqui a lista completa dos
conselheiros eleitos.

Estudantes do campus Duque de Caxias são premiados em
Olimpíada de Física
Alunos do campus Duque de Caxias foram premiados, no dia 27 de maio, pela participação na
Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas (OBFEP). A premiação ocorreu na Capela
Ecumênica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e reuniu todos os vencedores
do estado.
O aluno Carlos Alessandro Coutinho ganhou a medalha de bronze no torneio. Uma menção
honrosa foi dada aos alunos Ana Beatriz Carvalho, Danielle Alves e Pedro Danenhauer.
Leia mais.
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