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IFRJ firma acordo com Instituto Politécnico de Bragança
Documento foi assinado durante viagem do reitor Paulo Assis a Portugal. Ensino e pesquisa
estão na pauta da parceria
O IFRJ assinou um acordo de cooperação internacional com o Instituto Politécnico de Bragança
(IPB), de Portugal. A ideia é estreitar a parceria entre as duas instituições, nos campos do ensino
e da pesquisa, com destaque para as áreas de Alimentos, Meio Ambiente e Química. O
documento foi assinado pelos reitores Paulo Assis (IFRJ) e João Alberto Teixeira (IPB), e pelo
vice-reitor Luís Manuel Pais, no dia 15 de setembro, em Bragança. A assessora internacional do
IFRJ, Adriana Rigueira, acompanhou a assinatura da acordo.
A visita ao IPB fez parte de um roteiro que incluiu, também, uma programação no Instituto
Politécnico do Porto (IPP), com o qual o IFRJ já possui convênio. O encontro ocorreu antes de o
reitor seguir para a missão que o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) realizou na Finlândia, encerrada no
último dia 25.

Plano de Arte e Cultura do IFRJ é aprovado em edital do MEC
Proex já discute implantação das ações
O IFRJ foi uma das instituições de ensino selecionadas no edital "Mais Cultura nas
Universidades", do Ministério da Educação (MEC). O Plano de Arte e Cultura do Instituto resultado do trabalho de servidores vinculados ao Núcleo Extensionista de Arte e Cultura, em
parceria com os coordenadores de ações de cultura já em desenvolvimento no IFRJ - alcançou,
na seleção, o terceiro lugar entre os concorrentes do estado do Rio de Janeiro.
O programa "Mais Cultura nas Universidades" tem como objetivo apoiar atividades realizadas em
escolas públicas, e ações de criação e fomento de rádios e tevês universitárias, produção de
festivais culturais universitários, criação de grupos de pesquisa e de novos cursos de pósgraduação em temas ligados à cultura, criação de museus para preservação da história das
universidades e a reestruturação e compra de equipamentos para espaços de ensino e pesquisa
já existentes.
Com a aprovação do Plano, a Pró-Reitoria de Extensão (Proex) já discute com a instituição os
processos necessários para a implantação das ações previstas no documento.

Campus Mesquita organiza encontro de bibliotecários na
Baixada Fluminense
O VI Fórum de Bibliotecários do estado do Rio de Janeiro e o III Fórum de Bibliotecários e
Profissionais de Bibliotecas na Baixada Fluminense ocorreram no dia 29 de setembro, no Fórum
da cidade de Mesquita.
Os eventos foram organizados pelo campus Mesquita do IFRJ, em parceria com o Conselho
Regional de Biblioteconomia.

Alunos do campus Pinheiral participarão de fórum de
agroecologia na França
O campus Pinheiral participará, pela primeira vez, do Fórum Franco-Brasileiro “Ciência &
Sociedade”, que em 2015 terá a agroecologia como temática central. O encontro acontecerá na
cidade de Arras, na França, de 18 a 23 de outubro.
Os alunos Alicia Bevace, João Gabriel Silva e Rafaela Martins representarão a unidade,
acompanhados do professor Marcelo Santos Souza, diretor de Extensão, Pesquisa e Inovação
do campus. A previsão é que os discentes viajem para a França no dia 11 de outubro e retornem
no dia 23 do mesmo mês.
Leia mais.
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