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Aula magna inicia
atividades no campus
avançado Resende
O IFRJ deu início às atividades de seu
campus avançado Resende através de
uma aula magna, na tarde de 26 de
outubro. O reitor do Instituto, Paulo
Assis, e diversas autoridades do
município e arredores compareceram
ao evento, que teve início às 18h. A
Autoridades visitaram as instalações da nova unidade

inauguração oficial do campus ainda
não tem data.

Alunos do primeiro curso a ser
ministrado na unidade a partir de quarta-feira, 28 de outubro - Formação Inicial e Continuada
(FIC) em Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde (QSMS) -, puderam saber um pouco
mais sobre a história do IFRJ e sobre o curso que farão.
Para o reitor Paulo Assis, a implantação do campus avançado em Resende representa o
fortalecimento do IFRJ no sul fluminense, que já conta com os campi Volta Redonda e Pinheiral.
“O campus avançado Resende vem consolidar nossa presença na região. O município tem uma
população bastante expressiva, o que justifica nossa presença na cidade. Superamos algumas
dificuldades ao longo do processo de implantação e hoje é com muita alegria que damos início
às atividades com o curso de QSMS. A princípio, abriríamos apenas uma turma à noite, mas a
procura foi muito grande, portanto abrimos duas turmas. Nossa intenção é que já no primeiro
semestre de 2016 comecemos com os cursos técnicos de Segurança do Trabalho e de Guia de
Turismo (regional e nacional)”, planejou.
Leia mais.

'Carta de Fortaleza'
afirma posição em
defesa da Rede Federal
Documento foi assinado durante a
última Reditec
Leia abaixo a íntegra da "Carta de
Fortaleza", assinada durante a 39ª
Reunião dos Dirigentes das
Instituições Federais de Educação
Profissional e Tecnológica (Reditec),

Encontro reúne dirigentes da Rede Federal de todo o país

que terminou na última sexta-feira, 23.
O documento, que será enviado à
presidenta Dilma Roussef, aborda a evolução da Rede Federal, o seu protagonismo na
educação nacional, questões orçamentárias e a possível modificação na forma de financiamento
da rede. O texto afirma um posicionamento em defesa do fortalecimento da educação
profissional, científica e tecnológica federal.
Leia aqui o documento.

Quando a Física desvenda a História
Projeto do campus Paracambi analisa, por meio de técnicas físico-químicas, fragmentos de peça
histórica do período colonial brasileiro
Fragmentos de uma peça barroca de mais de três séculos foram o ponto de partida de uma
pesquisa do campus Paracambi que estudou, por meio de técnicas combinadas, um pedaço da
história do país. O professor de Física Renato Pereira de Freitas coordenou a equipe do projeto
que analisou uma escultura de Nossa Senhora das Dores, datada entre o fim do século XVII e o
início do século XVIII. Os resultados da pesquisa foram publicados no último número da revista
científica Spectrochimica Acta, Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, publicação que
reúne artigos de pesquisadores de todo o mundo sobre espectroscopia molecular, método de
levantamento de dados físico-químicos através da transmissão, absorção ou reflexão da energia
radiante incidente em um objeto.
Os pesquisadores analisaram os pigmentos usados na policromia e os materiais da camada de
preparação da peça. “Os resultados indicaram que a escultura realmente foi manufaturada no
período datado, pois foram caracterizados pigmentos e materiais extensivamente utilizados no
período de datação da obra”, explica o professor. Os dados da pesquisa também serviram para o
processo de restauração da escultura, além de aumentar o entendimento sobre o processo de
manufatura de peças barrocas, vastas no país.
Leia mais.

I Encontro dos NEABIs acontece durante FLIDAM
O I Encontro dos Núcleos de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABIs) do IFRJ acontecerá
no dia 19 de novembro, a partir das 9h. O evento, que está inserido na programação do III
Festival Literário Internacional da Diáspora Africana de São João de Meriti (FLIDAM), contará
com uma mesa redonda pela manhã com o tema “Políticas de Promoção da Igualdade Racial na
Educação”. À tarde, serão apresentadas as experiências dos diversos NEABIs do IFRJ.
Para a coordenadora-geral de Diversidades da Pró-Reitoria de Extensão do IFRJ, Mariana Mello
Souto Maior, responsável pela organização do Encontro, o evento é importante para a
consolidação da política institucional integradora do IFRJ.
“Esse seminário compreende vários aspectos relacionados ao atendimento da diversidade e
direitos humanos. A política engloba várias temáticas em um mesmo escopo de ações.
Pretendemos discutir as políticas educacionais e realizar a troca de experiências, de concepções
teóricas e de ações realizadas por estes Núcleos na instituição. Pretendemos ainda promover o
encontro dos coordenadores, colaboradores e membros da comunidade acadêmica do IFRJ e
gerar encaminhamentos de ações na intenção de ampliar e consolidar institucionalmente as
políticas referentes às questões dos afro-brasileiros e indígenas”, explicou.
Leia mais.
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