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Reitor do IFRJ é eleito
para a nova diretoria
executiva do Conif
O professor Paulo Assis será diretor
administrativo do conselho
O reitor do IFRJ, Paulo Assis,
compõe a nova diretoria eleita do
Conselho Nacional das Instituições
da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica
(Conif). A eleição ocorreu na terçafeira, 8/12, em chapa única, durante

Paulo Assis (dir.) fala ao lado do novo presidente do Conif,
Marcelo Blender Machado

a 59ª Reunião Ordinária, realizada
em Brasília.
O professor Paulo Assis assume a Diretoria Administrativa do conselho, que será presidido pelo
reitor do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense (IFSul), Marcelo Bender Machado. A diretoria será
composta ainda pelos reitores Jerônimo Rodrigues da Silva (IFG), na vice-presidência; Francisco
Roberto Brandão Ferreira (IFMA), na Diretoria Financeira; e Antônio Venâncio Castelo Branco
(IFAM), que será o primeiro diretor de Relações Institucionais do Conif.
De acordo com a diretoria eleita, o Plano de Ação 2016 prioriza a consolidação da Rede Federal.
Além de iniciativas organizacionais internas, as ações incluem a ampliação da relação do Conif
com o parlamento brasileiro, a construção de canais de diálogo mais efetivos com a sociedade, a
concretização do mestrado profissional para a Rede Federal e o fortalecimento da política de
internacionalização. “A Rede é um projeto estruturante e representa um potencial estratégico
para o desenvolvimento do País. Neste cenário, nós podemos e temos muito a contribuir. Somos
um conselho forte, que faz a diferença”, disse Bender, atual vice-presidente do Conif e presidente
eleito, cuja posse está prevista para fevereiro de 2016.

Alunos de cursos de graduação
poderão se candidatar a bolsas
de formação acadêmica em
Portugal
Instituto Politécnico de Bragança receberá dois
alunos do IFRJ
A Assessoria de Relações Internacionais do IFRJ
(Assint) lança hoje o Edital de Seleção Interna para Mobilidade Acadêmica no Exterior. O edital
visa a selecionar dois alunos para aprimoramento da formação acadêmica por meio de
realização de disciplinas nos cursos de graduação do Instituto Politécnico de Bragança /
Portugal, durante um semestre letivo (5 meses), de 15 de fevereiro de 2016 a 09 de julho de
2016.
Poderão concorrer os alunos com matrícula ativa nos seguintes cursos do IFRJ:
a) Bacharelado em Ciências Biológicas – Campus Rio de Janeiro.
b) Tecnologia em Gestão Ambiental – Campus Rio de Janeiro.
c) Bacharelado em Química – Campus Nilópolis.
d) Bacharelado em Produção Cultural – Campus Nilópolis.
e) Tecnologia em Gestão da Produção Industrial – Campus Nilópolis.
f) Tecnologia em Jogos Digitais – Campus Engenheiro Paulo de Frontin.
g) Bacharelado em Farmácia – Campus Realengo.
h) Tecnologia em Processos Químicos – Campus Rio de Janeiro.
Para visualizar pré-requisitos para candidatura, critérios de seleção, auxílios financeiros
oferecidos e o cronograma do processo seletivo, acesse o edital em
http://www.ifrj.edu.br/assessoria-internacional/editais.
As inscrições estarão abertas de 14 a 16 de dezembro de 2015.

Reitores manifestam apoio ao Estado Democrático de Direito
Reitores que compõem o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) tornam público o apoio ao Estado Democrático de
Direito.
O posicionamento foi apresentado ao ministro da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini, na
manhã desta quinta-feira, 10/12, no Palácio do Planalto, em reunião que contou com o apoio da
Frente Parlamentar Mista em Defesa do Ensino Profissionalizante.
O texto que define o ponto de vista dos reitores sobre a atual conjectura foi entregue, em mãos,
ao ministro. Em repúdio ao pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, os
gestores afirmam: “temos o dever de sempre pautar nossas ações pelo compromisso social, pela
democratização e perenidade de Políticas Públicas voltadas para a Educação,pelo acesso aos
bens e pela defesa da instituição pública”.
Confira aqui o documento.

Guia de Carreiras da
Graduação é lançado
O Guia de Carreiras da Graduação do
IFRJ 2016 já no ar. A revista mostra os
cenários de cada uma das carreiras de
graduação do Instituto Federal do Rio de
Janeiro, além de trazer informações sobre
o que os alunos encontrarão nos cursos da instituição.
Acesse aqui.
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