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E sonhos não envelhecem:
nova edição da revista
InFormação é lançada
Publicação reúne histórias de alunos e alunas
que deixaram cedo os estudos e agora retomam
a vida acadêmica no IFRJ
A sétima edição da revista InFormação vem com
uma série de reportagens que retratam a
experiência de homens e mulheres que
decidiram retomar a vida acadêmica nos cursos
do IFRJ.
As histórias narram as trajetórias de pessoas
que, por motivos diversos, deixaram cedo os
bancos escolares e reencontraram, no Instituto,
novos horizontes pessoais e profissionais.
A revista InFormação, publicação da Assessoria
de Comunicação do IFRJ, é feita em parceria com as assessorias de comunicação dos campi. As
matérias retratam o cotidiano e as experiências profissionais, acadêmicas e pessoais dos alunos
do Instituto.
Leia aqui a revista InFormação.
Curta e compartilhe aqui!

Promoção da igualdade racial
na educação é debatida no I
Encontro dos NEABIs
Iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão (Proex), o I
Seminário dos Núcleos de Estudos Afrobrasileiros
e Indígenas (NEABIs) do IFRJ colocou em debate
as políticas de promoção da igualdade racial no
Instituto e em outras instituições de ensino do Rio
de Janeiro.
O encontro aconteceu no dia 19 de novembro,
durante o III Festival Literário Internacional da
Diáspora Africana de São João de Meriti, o
Flidam.
Leia mais.
Assista aqui à matéria publicada no YouTube.

Otair Fernandes, da UFRRJ, falou sobre a
verticalização da reforma educacional

IFRJ debate desafios do
ensino de Graduação
O IFRJ realizou, nos dias 24 e 25 de
novembro, no campus Rio de Janeiro, a 1ª
Imersão do Ensino de Graduação.
Organizado pela Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação do Instituto (Prograd), o encontro
pôs em pauta desafios como as políticas de
inclusão e o combate à evasão.
O pró-reitor de Ensino de Graduação, Hudson
Silva, fala durante a abertura do encontro

Leia mais.

Professores do IFRJ
apresentam em vídeo
projetos financiados
pelo CNPq
Os professores Simone Alves,
Bruno Cotrim e Ademário Junior, do
campus Rio de Janeiro, estão entre
os docentes que tiveram suas
propostas aprovadas no edital
conjunto da Setec/MEC e do CNPq

Bruno Cotrim (à dir.) foi um dos professores com projetos
aprovados

(94/2013) para apoio a projetos de
pesquisa aplicada e de extensão
tecnológica.
A seguir, estão links de vídeos nos quais os professores apresentam e explicam os seus projetos
e atividades.
Professora Simone Alves
Professor Bruno Cotrim
Professor Ademário Júnior

Leia também!
Reitoria terá novo endereço em breve
Concurso Público para Técnico-Administrativo do IFRJ tem mais de 16 mil inscritos
Veja como foi o V Encontro do PIBID
Literatura e cultura afrobrasileira são celebradas no III Flidam
A força do negro no I Encontro Neabi do campus Paracambi
Minicurso de GPS de Navegação é realizado em Pinheiral
Novembro Negro no campus Nilópolis
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