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Compartilhe! Participe da divulgação do processo seletivo
dos cursos técnicos
Com o lançamento, nesta semana, do edital do processo seletivo para os cursos técnicos
integrados, uma série de ações de divulgação já começou na nossa página do Facebook.
Além de um vídeo com imagens de lugares e atividades que os futuros alunos encontrarão no
IFRJ, a página vai divulgar, por meio de cartazes publicitários, informações sobre cada uma das
carreiras profissionais dos cursos oferecidos.
Curta a nossa página e compartilhe as notícias dos processos seletivos do IFRJ.

IFRJ articula convênio com universidade colombiana
Reunião começou a definir possíveis projetos para a futura parceria
O IFRJ deu mais um passo para a assinatura de um convênio com a Universidad Autónoma de
Occidente, da Colômbia. Uma reunião com representantes das duas instituições, na manhã da
última segunda, 14, discutiu termos de uma parceria que pretende fomentar a cooperação
acadêmica entre elas, por meio de ações orientadas ao fortalecimento dos cursos técnicos, dos
programas de graduação e pós-graduação, e dos grupos de pesquisa.
O convênio – capitaneado no IFRJ pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação
(Proppi) – já foi aprovado pela Procuradoria Jurídica (ProJur) do Instituto e seguiu para a
assinatura do reitor da universidade colombiana. Para que a parceria seja firmada, o documento
retornará para a assinatura do reitor Paulo Assis.
Saiba mais.

Rede das Assessorias Internacionais assina acordo com
instituição canadense
Mobilidade internacional está em pauta no documento
O IFRJ poderá participar de programas de mobilidade acadêmica oferecidos pelo governo
canadense. A possibilidade foi alcançada com a assinatura do acordo de cooperação acadêmica
entre a Rede das Assessorias Internacionais das Instituições de Ensino Superior do Rio de
Janeiro (REARI-RJ), da qual o Instituto é membro desde 2011, e o Conselho da Columbia
Britânica para Educação Internacional (BCCIE). O documento foi assinado no último dia 11, no
Consulado do Canadá, no Rio de Janeiro.
O acordo visa a aproximar as duas redes de instituições de ensino superior e promover, entre
suas universidades, o intercâmbio de alunos e professores para atuar em diversas áreas do
conhecimento.

IFRJ mais saudável
Servidores e profissionais terceirizados da Reitoria participaram, no último dia 9, da atividade de
promoção "10 passos para uma alimentação saudável", organizada pelo Serviço de Saúde do
Trabalhador (SST). A nutricionista Flávia Rodrigues, do campus Realengo, explicou os benefícios
de uma dieta equilibrada.
Saiba mais.

Leia mais!
Dia do Servidor Público terá ponto facultativo em 30 de outubro
A França no campus Nilópolis
Estudante da primeira turma de graduação em Matemática do campus Paracambi defende
monografia
Campus Pinheiral oferecerá o curso Técnico em Agroindústria em 2016
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