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Crônicas de alunos do IFRJ
estão na nova edição da revista
InFormação
Lançado em junho deste ano, o (inspiração)
crônica, primeiro concurso literário da Assessoria
de Comunicação do IFRJ, recebeu mais de 20
trabalhos de alunos e alunas de todos os níveis de
ensino do Instituto. A nossa ideia era apresentar,
por meio de uma edição especial da revista
InFormação, uma pequena mostra da produção
literária dos nossos estudantes.
Nove crônicas foram selecionadas para fazer parte
deste número. Alunos dos ensinos médios e
superior, de 17 a 60 anos, das áreas exatas e
humanas, dividem essa publicação com suas
crônicas. Experimentações de linguagem,
autorreflexões, memórias, humor, entre outras
abordagens, formaram o quadro heterogêneo de uma escrita que reflete a diversidade de uma
instituição do tamanho da nossa.
Leia aqui a revista.

Semanas Acadêmicas: Proex lança chamada pública para
inscrição de propostas
A Pró-Reitoria de Extensão (Proex) divulgou a chamada interna de inscrições de propostas para
realização de Semanas Acadêmicas, que deverão ser executadas no período de setembro de
2015 a janeiro de 2016.
O envio das propostas deverá ocorrer entre 17 e 29 de agosto, pelo e-mail proex@ifrj.edu.br. A
Proex divulgará a relação de propostas homologadas no dia 1º de setembro.
Leia aqui o Edital de Extensão Nº 15/2015.

Equipe Jaguar fez
bonito na Robocup
2015, na China
A equipe Jaguar, do campus Volta
Redonda do IFRJ, foi para o outro
lado do mundo defender as cores da
instituição em uma competição
reconhecida mundialmente pela sua
importância no cenário da tecnologia.
Estamos falando da ROBOCUP 2015,
realizada em Hefei, China, em julho
de 2015.
A participação do IFRJ aconteceu em razão da conquista do bicampeonato nacional na categoria
de Dança. O Instituto conseguiu, entre mais de 20 países participantes, ficar entre as nove
finalistas e conquistar o 6º lugar mundial.
Leia mais.

Professor do Instituto conta
como foi participar do
programa ‘Professores para
o Futuro’, na Finlândia
De fevereiro a julho de 2015, o professor do
campus Duque de Caxias Julio Page de
Castro, ao lado de outros 15 pesquisadores
de diferentes instituições federais, participou
do programa “Vocational Educational
Training (VET) - Professores para o Futuro”
(Edital 041/2014 - CNPq/SETEC) na HAMK University of Applied Sciences, em Hameenlinna, na
Finlândia.
O programa tem como objetivo dar capacitação aos professores da Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica brasileira, tendo por base a experiência de Instituições de Ensino
Superior finlandesas. A iniciativa é fruto de uma parceria entre essas instituições de ensino, o
Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento (CNPq) e o Ministério da Educação (MEC),
que financiam, por meio de bolsas de estudo, o desenvolvimento dos projetos propostos pelos
brasileiros.
Leia mais.

Leia também!
Campus Volta Redonda organiza debate sobre redução da maioridade penal
Alunos do campus Rio de Janeiro recebem medalhas e menções honrosas pelo desempenho na
OBMEP
Grupo de pesquisa do campus Pinheiral tem quatro projetos aprovados em programa
institucional
Professores e alunos do campus Duque de Caxias debatem alterações no Regulamento do
Conselho de Classe
Diversidade de gênero é tema de debate no campus Rio de Janeiro
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