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Audiência Pública reúne
servidores no auditório
do campus Rio de Janeiro
A Audiência Pública pública realizada no
campus Rio de Janeiro na tarde de 28 de
julho contou com a participação de
servidores de diversos campi, que
puderam esclarecer suas dúvidas
diretamente com o reitor Paulo Assis. O
evento serviu também para a
apresentação do Orçamento da
instituição (2014-2015), tarefa que ficou a
cargo do pró-reitor de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Miguel
Terra. O diretor de Gestão Acadêmica do IFRJ, Carlos Victor, também esteve presente.
Leia mais.

III Feira PFRH: inscrições
de 4 a 25 agosto
Feira será em novembro, no campus São
Gonçalo
A Pró-Reitoria de Ensino Médio e Técnico
(Proet) liberou o edital para inscrição de
trabalhos de pesquisa na III Feira de
Ciências do Programa de Formação de
Recursos Humanos (PFRH), parceria entre o IFRJ, a ANP e a Petrobras. Os alunos participantes
dos programas PFRH-1 e PFRH-2 apresentarão à comunidade acadêmica os resultados das
pesquisas desenvolvidas com recursos do convênio.
Leia mais.

IFRJ participa de encontro
internacional de Filosofia
da Química
Foi a primeira vez que o Brasil sediou o
encontro anual, que reuniu cientistas de 28
a 30 julho na UFRJ
O IFRJ foi um dos organizadores do 19º

O reitor do IFRJ, Paulo Assis, falou durante a
abertura do encontro

Encontro Anual da Sociedade Internacional
para a Filosofia da Química (International
Society for the Philosophy of Chemistry),
que terminou na última quinta-feira. Foi a
primeira vez que o evento, que reúne

cientistas de todo o mundo desde 1997,
chegou ao Brasil. Durante três dias, pesquisadores colocaram em pauta temas como
metodologias e conceitos da pesquisa e do ensino em Química, a partir de uma perspectiva da
filosofia da ciência.
Leia mais.

Portal na internet promoverá debate nacional
sobre a Base Nacional Comum Curricular
A Secretaria de Educação Básica (SEB) do Ministério da Educação lançou
na quinta-feira, 30, o portal Base Nacional Comum Curricular, que propõe
uma discussão nacional sobre os componentes curriculares da educação
básica. Esta é a primeira vez que um debate desta dimensão estará
acessível a todos os brasileiros.
Saiba mais.

Leia também!
IFRJ em Ação integra alunos dos campi Duque de Caxias e São Gonçalo
‘Aquarela Botânica’ é tema de exposição no campus Pinheiral
Campus Eng. Paulo de Frontin é representado na Espanha
Campus São Gonçalo: 2ª edição do projeto Cineclube debate racismo
Pesquisadores da FIOCRUZ apresentam trabalhos no I Ciclo de Biologia do campus Duque de
Caxias
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