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Semanas Acadêmicas movimentam o Instituto em outubro
Eventos, que articulam pesquisa, ensino e extensão, integram as comunidades interna e externa
dos campi
Diversos campi do IFRJ estão realizando suas Semanas Acadêmicas em outubro. Resultados da
parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão e as coordenações de Extensão locais, estes eventos
fomentam a socialização dos saberes e fortalecem a relação entre extensão, pesquisa e ensino
no Instituto.
A integração da comunidade acadêmica acontece especialmente na troca de vivências entre os
alunos de diferentes cursos, docentes, servidores técnico-administrativos e comunidade externa.
Acompanhe a cobertura das Semanas Acadêmicas em reportagens escritas e também
audiovisuais.
Campus Eng. Paulo de Frontin
Campus Nilópolis
Campus Rio de Janeiro
Campus São Gonçalo

Trote solidário:
veteranos do IFRJ levam
calouros para doação de
sangue e medula óssea
Alunos veteranos do campus Rio de
Janeiro organizaram uma forma
diferente e solidária de receber os
calouros neste semestre: novos e
antigos alunos foram levados até o
Hemorio, no centro do Rio de Janeiro, para doar sangue e medula óssea.
A ação foi pensada no contexto do Dia Nacional do Doador de Medula Óssea, comemorado no
dia 6 de outubro.
Clique na imagem ao lado para assistir à reportagem.

Ciência para todos no
segundo dia da Semana
Nacional de Ciência e
Tecnologia em Mesquita
O segundo dia da Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia, no campus Mesquita
(em implantação), manteve o ritmo da
abertura e foi marcado pela realização de
palestras, debates e atividades que contaram com a participação de alunos de escolas públicas
e particulares, e também do público externo.
Na tarde do dia 20, alunos da pós-graduação do campus, com a coordenação da professora
Marta Abdala, promoveram um debate sobre o filme "O fantástico mundo da Luz", em que
discutiram o universo da luz e todos os desdobramentos sobre o assunto.
Pessoas de todas as idades participaram das atividades propostas. Isabela Ferreira, aluna do
segundo ano do Colégio Estadual Brasil, disse que estava empolgada para aprender coisas
novas. "Eu quero conhecer tudo o que tem aqui, participar de todas as atividades. Posso até
entender um pouco mais de ciências’’, afirmou a estudante.
Leia mais.

Campus Rio de Janeiro organiza seminário Cultura e Direitos
Humanos
O campus Rio de Janeiro do IFRJ promoveu, em parceria com o Instituto de Defensores de
Direitos Humanos (DDH), o primeiro Seminário Cultura e Direitos Humanos, entre os dias 8 e 10
de outubro, no auditório da unidade e no Complexo do Alemão.
O evento é uma atividade de Pesquisa e Extensão aprovada pelo Programa Institucional de
Incentivo à Produção Científica, Tecnológica e Artístico-Cultural (PROCIÊNCIA) e pelo Programa
Institucional de Bolsas de Incentivo às Atividades de Extensão (PIBIEX).
O seminário teve como objetivo promover o debate sobre a descriminalização dos direitos
culturais, a fim de que possam ser respeitados e valorizados, além de cumprir a função
pedagógica de formar cidadãos comprometidos com a democracia e as mudanças sócioculturais.
Leia mais.

Leia também!
Professor do campus Duque de Caxias participa como jurado do I Festival da Canção Mário Lago
Bibliotecas Escolares & MakerSpaces
Campus Rio de Janeiro recebe visita do presidente do Industrial Biotechnological Institute (IBI)
Samba é tema de evento em Pinheiral
Estudante do campus Rio de Janeiro é premiada em congresso de genética
Interatividade e debate são destaques na abertura do I Ciclo de Atividades Culturais no campus
Duque de Caxias
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