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Campus em implantação de
Niterói forma primeira
turma de curso do Pronatec
O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) Campus Niterói (em implantação) realizou,
em parceria com a Secretaria Municipal de
Cultura de Maricá, a formatura da primeira
turma do curso de Assistente em Produção
Cultural do Pronatec (Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego). A
cerimônia aconteceu no último dia 5 de julho, no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEUs),
em Maricá (RJ).
Leia mais.

Servidores podem atuar em rede de certificadores no Enem
2015
Inscrições até 15 de julho
Servidores públicos do Poder Executivo federal em todo o país têm a oportunidade de atuar, este
ano, na aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que realiza o exame, abriu processo seletivo
para interessados em trabalhar no monitoramento e controle nos dias de provas – 24 e 25 de
outubro próximo.
Leia mais.

Professora do Campus
Nilópolis conta suas
experiências em sala de aula
em palestra
O ciclo de palestras com a temática "Inovando
no ensino de Química" recebeu a professora
Denise Leal de Castro, do campus Nilópolis, no
fim de junho. A apresentação abordou a formação de professores de Química na
contemporaneidade.
Com experiência no ensino de Química, Denise conversou com o público sobre a linha de
pesquisa que usa em Nilópolis, experiências vividas em sala de aula, desafios e perspectivas
futuras, a transformação da educação brasileira e as consequências destas transformações ao
longo das décadas.
Leia mais.

Ministério conclui etapa de
discussões com o
Sinasefe
Representantes da direção nacional do
Sindicato Nacional dos Servidores
Federais da Educação Básica,
Profissional e Tecnológica (Sinasefe)
foram recebidos na tarde desta terça-feira,
7, pelo secretário de Educação
Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Marcelo Feres. Ele representou o MEC
numa série de encontros, em que expôs o posicionamento do ministério em relação às pautas
apresentadas pelo sindicato.
Leia mais.
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