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IFRJ alcança conceito 4 no Índice Geral de Cursos do Inep
Índice reflete qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação
O IFRJ alcançou o conceito 4 – em uma escala que vai de 1 a 5 – no Índice Geral de Cursos
(IGC), uma das principais metodologias de avaliação do ensino superior no Brasil, elaborada
pelo Inep/MEC. O resultado, divulgado no último dia 18 de dezembro, coloca o Instituto na 7ª
posição entre as instituições universitárias do estado do Rio de Janeiro, segundo o conceito
obtido na avaliação. Entre os Institutos Federais de todo o país, o IFRJ ocupa agora a 10ª
colocação, de acordo com a média do IGC.
O IGC é resultado de uma média ponderada das notas dos cursos de graduação e pósgraduação de cada instituição. O índice é calculado anualmente, considerando fatores como os
Conceitos Preliminares de Curso (CPCs) da graduação, o desempenho dos estudantes no
Enade e a média dos conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu
atribuídos pela Capes.
Leia mais.

Reitoria lança Boletim de Serviço
Ferramenta permite acessar portarias e outros documentos de gestão
A Reitoria do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) lançou em dezembro o Boletim de
Serviço, ferramenta que reúne documentos administrativos expedidos pela gestão. O usuário
pode encontrar, por meio de navegação na própria página do Instituto, portarias, relatórios de
viagem a serviço, notificações de férias, editais internos e convênios assinados pelo IFRJ.
O Boletim de Serviço será publicado sempre no 10º dia útil de cada mês. Na página, já é possível
acessar documentos expedidos a partir de outubro de 2014.
Segundo o reitor do IFRJ, Paulo Assis, a elaboração do Boletim de Serviço obedece a um
regramento legal e atende um compromisso de transparência assumido pela gestão. “Estamos
cumprindo o que é uma obrigação nossa, que é informar a comunidade sobre todos os atos da
nossa gestão. Há alguns anos o Instituto não vinha publicizando tais informações, e nós
julgamos fundamental essa divulgação. Colocamos isso como uma prioridade, um
compromisso”, observa o reitor.
O Boletim de Serviço pode ser acessado no endereço
http://boletimdeservico.ifrj.edu.br/ifrj/boletim/listar. Na página, é possível filtrar a pesquisa por data
e tipo de documento.

IFRJ abre vagas remanescentes em cursos de mestrado e
especialização
Inscrições começam no dia 25 de janeiro
O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) divulgou esta semana editais de acesso à pósgraduação. São vagas remanescentes nos cursos de Especialização em Divulgação e Educação
Científica (campus Mesquita), Especialização em Gestão Ambiental (campus Nilópolis) e
Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (campus Nilópolis).
As inscrições começam em 25 de janeiro e devem ser feitas de acordo com as instruções de
cada edital.
Para saber mais, consulte os editais abaixo:
Especialização em Educação e Divulgação Científica - Campus Mesquita
Especialização em Gestão Ambiental - Campus Nilópolis
Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (PROPEC) - Campus Nilópolis

Institutos Federais completam sete anos
O dia 29 de dezembro de 2008 marcou o início de um projeto inovador e estruturante para o País.
Nessa data foram criados 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) que, em
2015, completam sete anos de educação pública, gratuita e de excelência. Na prática, essas
instituições promovem a verticalização do ensino, a pesquisa aplicada, a inovação e a extensão
tecnológica, sempre em sintonia com os arranjos produtivos, sociais e culturais locais.
Com atuação interiorizada e forte política de inclusão social, também são finalidades e
características dos institutos federais a oferta da educação profissional e tecnológica em todos os
níveis e modalidades do ensino; o desenvolvimento da pesquisa aplicada voltada para a solução
de problemas da comunidade; a transferência de tecnologias, além da formação de professores
nas áreas de ciências, matemática e para a educação profissional.
Detentores de autonomia administrativa e didático-pedagógica, os IFs são autarquias vinculadas
à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica que, atualmente, contabiliza
562 unidades, 56 mil servidores (docentes e técnicos administrativos) e cerca de um milhão de
matrículas. Até 2018, há perspectiva de implantação de outros 208 campi em todo o País.
Leia mais.

Leia também!
I Seminário de História e Filosofia da Ciência no Ensino de Ciências do IFRJ
Campus Engenheiro Paulo de Frontin é contemplado em edital da Faperj
Time de futebol americano visita o campus São Gonçalo
8ª edição do Cineclube atrai o maior público do projeto
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