Like

Tweet

Pin

+1

in

Informativo semanal da Assessoria de Comunicação do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ. Nº 275.
Envie sua sugestão de pauta para ascom@ifrj.edu.br.
Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2015.

Reitor fala sobre primeiro ano de gestão
Em entrevista, professor Paulo Assis faz um balanço do trabalho até aqui e projeta novos
desafios
O reitor do IFRJ, Paulo Assis, fala nesta entrevista sobre alguns dos principais assuntos que
marcaram o seu primeiro ano de gestão.
A conversa aborda temas como nomeação e posse de servidores, regulamentação de direitos,
articulação com o corpo discente e revisão de documentos institucionais, como o PDI e o PPI. O
professor Paulo Assis toca ainda na questão da gestão participativa e comenta os primeiros
encontros da Reitoria Itinerante. Expansão, sistema integrado de gestão (SIG), orçamento e
infraestrutura também estão na pauta da entrevista.
Por fim, o reitor fala sobre o que servidores e alunos do IFRJ podem esperar dos próximos anos
de gestão.
Leia aqui a revista.

Campus Pinheiral alcança maior média no Enem entre as
escolas públicas do Sul do Rio
O campus Pinheiral obteve a melhor posição na edição 2014 do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) entre as escolas públicas do Sul do estado do Rio de Janeiro. A instituição
alcançou, nas provas objetivas, a média de 593,94 pontos, segundo dados divulgados pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Leia mais.

Campus São Gonçalo marca presença na 17ª Bienal do livro
Evento reúne apaixonados pela leitura em estandes cheios de cultura
Estudantes do 2º e 3º períodos do curso Técnico em Química do campus São Gonçalo
compareceram, no último dia 5, à 17ª Bienal do Livro, na Zona Oeste do Rio. A feira deste ano
contou com novidades, como a atividade para o público infantil “Jogos Literários da Bienal”, em
que há competições de adivinhação de sinônimos e antônimos, soletração, adedanha e forca.
Com mais de 200 autores - recorde do evento -, incluindo 27 estrangeiros, a Bienal despertou o
interesse de Jessica Diniz, do 3º semestre: “Gosto tanto da grande variedade de livros e atrações
como do encontro com os autores”.
Leia mais.

‘Namoro, sexualidade e gênero’ no campus Duque de Caxias
O campus Duque de Caxias do IFRJ recebeu, no fim de agosto, a psicóloga Andris Cardoso e a
pesquisadora Fernanda Ribeiro para a roda de conversa “Namoro, sexualidade e gênero”. O
bate-papo teve a mediação de Fabiana Vasconcelos e Fátima Vieira, da Coordenação TécnicoPedagógica (CoTP).
Aberto ao público, o debate deu a oportunidade de os estudantes tirarem dúvidas a respeito do
tema. Professores do campus também compareceram ao encontro.
Leia mais.

Leia também!
Aplicações do exame TOEFL ITP acontecem em outubro
Diretor do campus Eng. Paulo de Frontin participa do programa Tema Livre
Professores do campus Rio de Janeiro são premiados em evento internacional
Alunos do campus Paracambi visitam o Centro Cultural Banco do Brasil
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