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IFRJ lança editais de acesso aos cursos de Pós-Graduação
Inscrições começam em 24 de agosto
O Instituto Federal do Rio de Janeiro lançou os editais dos processos seletivos para acesso aos
cursos de pós-graduação lato e stricto sensu. Há vagas para mestrados acadêmico e
profissional, além de especializações em oito diferentes cursos nos campi Mesquita, Nilópolis,
Rio de Janeiro, São Gonçalo e Volta Redonda.
As inscrições serão feitas de 24 de agosto a 5 de outubro.
Leia mais.

Campus Volta Redonda lança informativo do NAPNE
O campus Volta Redonda lança, no próximo dia 17 de agosto, o Informativo NAPNE. A
publicação é produzida pelo Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas da
unidade, responsável por, entre outras atribuições, contribuir para a implementação de políticas
de acesso, permanência e conclusão com êxito dos alunos com necessidades educacionais
específicas.
A primeira edição traz uma reportagem especial de oito página que mostra a rotina do aluno
Thiago Lopes, do curso de Licenciatura em Física, no caminho de casa até o campus. A
reportagem acompanha todo o trajeto de Thiago, que é cadeirante, pelas ruas e transportes da
cidade de Volta Redonda até a chegada à sala de aula.
Leia mais.

Primeiro equino da raça Mangalarga Marchador é registrado
em Pinheiral
Um equino da raça Mangalarga Marchador foi registrado pela Associação Brasileira dos
Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM) no campus Pinheiral. A unidade é um
criatório de equinos da raça, e este é o primeiro animal da espécie registrado na Instituição. O
registro definitivo foi realizado em abril, na Unidade Educativa de Produção de Equinocultura,
pelo técnico da ABCCMM Moacyr Barbosa Soares Neto.
Leia mais.

Leia também!
Campus ou câmpus? Setec divulga ofício com recomendação de uso de palavra
Campus Eng. Paulo de Frontin encerra o curso ‘Fuxico e Outras Técnicas’, com egressas do
Programa Mulheres Mil
Campus Volta Redonda inaugura o Planetário Digital
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