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IFRJ obtém conceito 4 em relatório de avaliação externa do
MEC
Documento agora seguirá para homologação do Conselho Nacional de Educação
O Instituto Federal do Rio de Janeiro recebeu o conceito 4, em uma escala que vai de 1 a 5, no
relatório da comissão externa que avaliou as condições de oferta da Educação Superior no
Instituto. O conceito, que ainda precisa ser homologado pelo Conselho Nacional de Educação
(CNE), é parte do chamado recredenciamento institucional, processo obrigatório para as
Instituições de Educação Superior (IES) do país continuarem a ministrar cursos de graduação e
pós-graduação.
Com este conceito, por exemplo, o Instituto ficará habilitado a concorrer a editais da Capes e do
CNPq que só estão disponíveis a Instituições com notas a partir de 4. Para o reitor do IFRJ, Paulo
Assis, o resultado também influi na maneira como a sociedade vê a instituição. “Isso dá um nível
de excelência aos cursos que são oferecidos e à instituição como um todo”, observa o reitor, que
lembra ainda que o IFRJ já conta, em alguns cursos de graduação, com o conceito 5, nota
máxima do MEC. Para ele, ainda há caminho a ser percorrido. “Essa nota aponta para nós as
potencialidades, mas também as nossas fragilidades, dizendo o que temos que melhorar,
corrigir, com o objetivo de ser nota 5”, analisa.
Leia mais.

Reitoria promove mais um encontro com alunos do IFRJ
O reitor do IFRJ, Paulo Assis, recebeu um grupo de alunos dos campi Nilópolis, Caxias e Rio de
Janeiro para um bate-papo na sala de reuniões da Reitoria na manhã de hoje, 28 de agosto.
O encontro do reitor com alunos acontece regularmente, sempre na última sexta-feira do mês, e
faz parte de um projeto que busca ouvir os discentes, suas dúvidas, suas necessidades, e
atender a essas demandas na medida do possível. Neste encontro, a questão dos auxílios foi
discutida.
Leia mais.

CPA realiza I Seminário de Avaliação Institucional
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Instituto Federal do Rio de Janeiro realizou, nos dias
25 e 26 de agosto, no campus Nilópolis, o I Seminário de Avaliação Institucional, que visa a
oferecer capacitação aos membros da Comissão, dando um panorama geral de sua natureza,
atividades e importância.
De acordo com a coordenadora protempore da CPA, Priscila Bentin, foi uma reivindicação do
grupo que integra a Comissão neste ciclo avaliativo de 2015-2017 que houvesse momentos de
capacitação. “Para os integrantes, era algo essencial para o sucesso das atividades a serem
desempenhadas. Aqui explicaremos um pouco da legislação que rege o processo de
autoavaliação institucional, qual o objetivo e a importância da CPA para a instituição”, afirmou.
Leia mais.

IFRJ lança enquete para escolher nome do projeto do
Sistema Integrado de Gestão
O IFRJ deu início aos trabalhos para implantação do seu Sistema Integrado de Gestão (SIG).
Muito mais do que uma novidade tecnológica, o SIG permitirá a integração de diversos sistemas
em uma plataforma única, facilitando o acesso à informação e agilizando os processos da
instituição.
Nós vamos escolher um nome para o projeto de implantação em nossa instituição. Esse nome
será usado para dar uma identidade ao projeto dentro do IFRJ e para divulgação à comunidade
externa.
Participe da escolha do nome! Vote em um dos 3 títulos disponíveis na enquete eletrônica até o
dia 30/09/2015.
Clique aqui e acesse a enquete.

Leia também!
Reitoria itinerante chega a Realengo
IFRJ vai oferecer vagas em curso de francês para alunos e servidores
CONIF pede, em carta, negociação concreta para cessar greve de servidores
I Festival de Bandas do campus Duque de Caxias anima o público
Cultura e costumes de Israel aproximam alunos do campus Rio de Janeiro por meio de palestra
Diretor-geral do campus Eng. Paulo de Frotin é homenageado com a medalha João Cândido
Campus Mesquita recebe o Fórum Permanente dos Bibliotecários do IFRJ
Campus Nilópolis recebe a exposição ‘Fauna da Mata Atlântica’
Primeiro Torneio Interclasse de Queimada é realizado em Pinheiral
Campus Paracambi realiza curso de Administração de Patrimônios
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