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Cerimônia marca ordem de
início das obras do campus
Niterói
Mais um passo foi dado rumo à implantação do
campus Niterói do IFRJ. No último dia 4 de
novembro, foi realizada uma cerimônia de
ordem de início das obras do campus, com
entrega da ordem de serviço à construtora
responsável pela execução do projeto.
De acordo com o reitor do IFRJ, Paulo Assis, uma comissão de implantação está responsável por
estudar quais cursos deverão ser ofertados no campus. “A comissão analisa o perfil da
comunidade local, usando essas informações como uma das bases para decidir quais os
melhores cursos para serem ministrados na unidade. Mas enquanto eles não são definidos, nós
iniciaremos as atividades através de cursos de Formação Inicial Continuada (FIC), já em 2016,
na Escola Municipal Levy Carneiro, próxima ao local onde será o futuro campus”, explicou o
reitor.
Leia mais.

Programas do IFRJ são
contemplados em Edital da
FAPERJ
O programa de pós-graduação stricto sensu
de Mestrado Profissional em Ciência e
Tecnologia de Alimentos (PCTA) e o
Programa Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular (PMBqBM), do campus Rio de
Janeiro, foram contemplados no edital da FAPERJ "Apoio Emergencial para os Programas e
Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu do Estado do Rio de Janeiro – 2015.
A Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Proppi) parabenizou a professora
Marcia Cristina da Silva, coordenadora do PCTA, e o professor Marcelo Alex de Carvalho,
coordenador local do PMBqBM, além do corpo docente dos cursos que contribuíram para esta
conquista.
A lista completa dos contemplados encontra-se aqui.

IFRJ debate Pesquisa e Extensão em Pinheiral
Pesquisadores, extensionistas e estudantes de quatro campi do IFRJ se reuniram nos eventos "I
Seminário de Pesquisa e Extensão do Sul Fluminense" e "II Seminário de Pesquisa e Extensão
do IFRJ", no campus Pinheiral. Os seminários foram realizados, simultaneamente, nos dias 6 e 7
de outubro, e receberam representantes dos campi Engenheiro Paulo de Frontin, Paracambi,
Pinheiral e Volta Redonda.
Leia mais.

Confira o que aconteceu
nas semanas acadêmicas
em novembro
Saiba mais sobre as semanas
acadêmicas que o Instituto Federal do
Rio de Janeiro realizou no começo de
novembro.
Arraial do Cabo
Duque de Caxias
Paracambi
Oficina durante a Semat, do campus Paracambi
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