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Edital EQUIPAR 2015 já
está disponível
Programa visa ao apoio financeiro para
aquisição de equipamentos de
laboratórios. Inscrições de 13 de julho a
3 de agosto
A Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e
Pós-Graduação (Proppi) do IFRJ
divulgou o edital interno do EQUIPAR
2015 (Programa de Apoio à Aquisição de
Equipamentos para Estímulo e
Consolidação da Pesquisa).
O programa visa ao apoio de propostas para melhoria da estrutura de pesquisa científica e
tecnológica do IFRJ, por meio da aquisição de equipamentos para laboratórios em implantação
ou consolidação, para o desenvolvimento de pesquisas.
Leia mais.

Campus Duque de
Caxias debate o
sistema carcerário
brasileiro
O grupo de pesquisa “Quem é o
atual professor de Química?
Formação e prática” organizou, no

Cena do filme 'Sem pena', de Eugênio Puppo (Reprodução)

campus Duque de Caxias, um
debate sobre a atual situação do
sistema carcerário brasileiro. A conversa, no dia 29 de junho, aconteceu após a exibição do
documentário “Sem Pena”, premiado como melhor longa-metragem no Festival de Brasília do
Cinema Brasileiro do ano passado.
Leia mais.

Campus Pinheiral sedia II
Jogos Intercampi
O campus Nilo Peçanha – Pinheiral recebeu
mais de mil pessoas na segunda edição dos
Jogos Intercampi do IFRJ, realizada nos
dias 21 e 27 de junho. O evento reuniu
estudantes e servidores de nove campi do
instituto para a disputa de seis modalidades
esportivas: voleibol de quadra, voleibol de
areia, xadrez, futebol society, tênis de mesa
e handebol.
Leia mais.

IFRJ realiza a IX JIT e o
IV Fórum ITE
A nona edição da Jornada Interna
de Iniciação Científica e Tecnológica
(JIT) e o IV Fórum de Inovação,
Tecnologia e Educação (ITE)
ocorreram nos dias 24 e 25 de
junho, no campus São Gonçalo do
IFRJ. Os eventos são organizados
pela Pró-Reitoria de Pesquisa,
Inovação e Pós-Graduação (Proppi).
Alunos participantes dos programas institucionais de bolsas de iniciação científica e tecnológica
apresentaram resultados de pesquisas desenvolvidas no Instituto.
Clique na imagem ao lado para assistir à matéria.
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