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Espaço Ciência InterAtiva compõe o 1º Guia de Centros e
Museus de Ciência da América Latina e do Caribe
O Espaço Ciência Interativa (ECI) do campus Mesquita (em implantação) faz parte do primeiro
Guia de Centros e Museus de Ciência da América Latina e do Caribe, lançado em 2015 pela
Rede de Popularização da Ciência e da Tecnologia na América Latina e no Caribe (RedePOP),
pelo Museu da Vida da Fundação Oswaldo Cruz e pelo Escritório Regional de Ciência da
Unesco.
O guia reúne aproximadamente 470 centros e museus, sendo 268 no Brasil, e apresenta uma
relação extensa de locais de divulgação da ciência, como observatórios, jardins botânicos,
aquários, instalações itinerantes, zoológicos e associações que atuam na popularização da
Ciência e Tecnologia no Brasil, na América Latina e no Caribe. Publicado em espanhol e em
português, o guia contou com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) do Brasil e do
Convênio Andrés Bello.
Leia mais.

Inscrições de candidatos à Comissão Interna de Supervisão
(CIS) da Reitoria começam na próxima segunda
O IFRJ divulgou o regulamento eleitoral para a composição da Comissão Interna de Supervisão
da Reitoria - CIS/RT. Serão eleitos três membros titulares e três suplentes.
As comissões internas de supervisão foram criadas por portaria do Ministério da Educação
(MEC) e têm, entre outros objetivos, fiscalizar e avaliar a implementação do plano de carreira dos
servidores técnico-administrativos, apresentando propostas e fiscalizando a execução do Plano
de Desenvolvimento de Pessoal, seus programa de capacitação, de avaliação e de
dimensionamento das necessidades de pessoal.
As inscrições para o processo eleitoral serão feitas nos dias 28 e 29 de setembro, das 10 às 16h,
na sala da Auditoria Interna (AUDIN), na Reitoria.
A participação de todos os servidores técnico-administrativos no processo eleitoral é fundamental
para a valorização da carreira. Não deixe de participar!
Acesse aqui todas as informações sobre o processo eleitoral.

Enap em Rede: IFRJ capacita as primeiras turmas
A Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) do IFRJ realizou, em setembro, os primeiros cursos de
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e Gestão Orçamentária e Financeira, do
programa ENAP em Rede. Foram capacitados, entre servidores do IFRJ e de outros órgãos
públicos, 48 profissionais.
Lançado em abril de 2015, o programa tem como um dos principais objetivos proporcionar aos
servidores públicos do Executivo Federal lotados em órgãos situados fora do Distrito Federal a
oportunidade de participar dos cursos regulares da ENAP, além de capacitar
complementarmente servidores públicos do Executivo Estadual e Municipal.
Os cursos aconteceram no campus Rio de Janeiro e contaram com a participação de servidores
do IFRJ e de outros órgãos federais e municipais, como a Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego – SRTE, IBGE, UFRJ, INPI, INCA, Marinha do Brasil, INMETRO, IBC, Fiocruz,
ANAC, Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, hospitais federais e municipais.
Como o IFRJ aderiu ao Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a ENAP e o CONIF, pelo
prazo de três anos, novos cursos na área da administração pública serão organizados
futuramente pela DGP.

Professor do IFRJ traduz obra do filósofo grego Sexto
Empírico
O professor Rafael Huguenin, do campus Nilópolis, é um dos tradutores do livro "Contra os
gramáticos", lançado na XVII Bienal Internacional do Livro Rio, no dia 3 de setembro, no
Riocentro.
O volume integra a obra intitulada “Contra os professores”, composta por mais cinco livros,
escritos pelo filósofo grego Sexto Empírico, que viveu entre os séculos III e II a.C. Trata-se de uma
reflexão filosófica sobre a educação, que antecipa temas bastante atuais, como o relativismo
linguístico e cultural e a interdisciplinaridade.
Saiba mais.
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