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Primeiro doutorado próprio
do IFRJ é aprovado pela
Capes
Seleção de doutorandos em Ensino de
Ciências ocorre já em 2016
O doutorado em Ensino de Ciências do IFRJ
foi aprovado durante a última reunião do
Conselho Técnico-Científico da Educação
Superior da Capes (Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior), no último dia 11. É o primeiro curso de doutorado próprio do Instituto e um dos
primeiros da Rede Federal. A primeira seleção de doutorandos está prevista já para 2016.
O curso, que integra o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências (Propec) do campus
Nilópolis, começa com conceito 4, em uma escala que vai até 7. A aprovação é resultado de uma
trajetória que começou com a implantação, em 2008, do mestrado profissional em Ensino de
Ciências, com uma turma inicial de 17 alunos. “O doutorado é fruto desse percurso todo, não veio
repentinamente”, avalia o professor Alexandre Maia, coordenador do mestrado acadêmico do
programa, implantado em 2012. “Da mesma forma que tivemos que aprender a ser professor de
um mestrado profissional, agora temos o desafio de aprender a ser professor de um programa
com doutorado”, observa.
Para a pró-reitora de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do IFRJ (Proppi), Mira Wengert, a
aprovação do curso representa uma grande conquista para o Instituto, em especial para a pósgraduação. “O doutorado em Ensino de Ciências reforça o comprometimento do IFRJ com o
desenvolvimento de pesquisas e com a formação de recursos humanos”, afirma. “É o primeiro
doutorado do Instituto e um sonho antigo, resultante de um trabalho de excelência,
principalmente, do corpo docente do Propec que foi sendo construído ao longo dos últimos sete
anos”, avalia Mira. “A Proppi mais uma vez parabeniza toda a equipe do Propec e espera poder
contribuir cada vez mais para a construção de uma pós-graduação de qualidade no IFRJ”, diz.
Leia mais.

SiSU 2016.1: IFRJ lança
edital de acesso aos cursos
de Graduação
O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ)
divulgou o edital do processo seletivo
discente para os cursos de Graduação
2016.1, que será realizado por meio do
Sistema de Seleção Unificada (SiSU).
Saiba mais.

Programa Professores para o
Futuro oferece capacitação
na Finlândia
Em parceria com o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), o Ministério da Educação (MEC)
abriu chamada pública relativa ao programa
Professores para o Futuro III, do governo
federal. A iniciativa vai permitir a capacitação de educadores brasileiros em universidades da
Finlândia.
O Professores para o Futuro III vai selecionar propostas de professores da Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Eles devem propor efetiva integração entre a
oferta de ensino profissional e tecnológico e de pesquisa aplicada da Rede com as demandas de
inovação do setor produtivo. Os resultados serão aplicados nos institutos federais.
Leia mais.

Alunas de graduação se
preparam para experiência
acadêmica em Portugal
Estudantes foram selecionadas em edital
interno. Ação é resultado de parceria com o
Instituto Politécnico de Bragança
A vida das alunas Tielen Viana, do
bacharelado em Ciências Biológicas do
campus Rio de Janeiro, e Regina Alves, do
bacharelado em Produção Cultural do
campus Nilópolis, está prestes a mudar.
Ambas foram selecionadas por edital interno

Alunas estiveram na Reitoria na tarde da última
terça, 22

de mobilidade acadêmica do IFRJ e
receberão bolsas para cursarem um semestre no Instituto Politécnico de Bragança (IPB), em
Portugal.
Leia mais.

Leia também!
Grupo de Trabalho realiza evento sobre evasão no Instituto
Campus Avançado Resende realiza aula inaugural do Programa Mulheres Mil
Campus Arraial do Cabo realiza entrega de doações arrecadadas com projeto IFRJ Solidário
IFRJ campus Volta Redonda recebe premiações na XVII Jornada Científica Jovens Talentos para
a Ciência
Instituto Benjamin Constant visita campus Nilópolis para sugerir melhorias na acessibilidade
Artigo de professora do campus Rio de Janeiro é publicado na Espanha
Equipe do MasterChess do campus Paracambi participa de Festival de Xadrez
Fim de ano é tema do projeto Conexões em Pinheiral
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