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Enraizados: Enraizados, UFF e IFRJ se unem para realização de projetos com a
juventude de Morro Agudo
https://www.enraizados.com.br/index.php/enraizados-uff-e-ifrj-se-unem-pararealizacao-de-projetos-em-morro-agudo/
Concursos RJ: IFRJ ABRE PROCESSO SELETIVO PARA NOVOS ALUNOS EM 2019
https://www.concursosrj.com.br/2018/10/ifrj-abre-processo-seletivo-para-novos.html
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TV Rio Sul – Sul do Rio Costa Verde: IFRJ Pinheiral abre inscrições para cursos de
administração e paisagismo
https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2018/10/02/ifrj-pinheiral-abreinscricoes-para-cursos-de-administracao-e-paisagismo.ghtml
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Foco Regional: IFRJ de VR abre processo seletivo para cursos
http://www.focoregional.com.br/Noticia/ifrj-de-vr-abre-processo-seletivo-para-cursos
Foco Regional: IFRJ de Paulo de Frontin abre processo seletivo
http://www.focoregional.com.br/Noticia/ifrj-de-paulo-de-frontin-abre-processo-seleti
Instituto Federal de Alagoas: Reestruturação dos planos de cursos integrados pauta
reunião no Campus Penedo
https://www2.ifal.edu.br/campus/site/penedo-noticias/reestruturacao-dos-planos-decursos-integrados-pauta-reuniao-no-campus-penedo
09/10
Diário do Vale: IFRJ – Pinheiral abre inscrições para cursos técnicos gratuitos em
Administração e em Paisagismo
https://diariodovale.com.br/tempo-real/ifrj-pinheiral-abre-inscricoes-para-cursostecnicos-gratuitos-em-administracao-e-em-paisagismo/
Folha Dirigida: Reitor do IFRJ aponta possibilidades da carreira de magistério EBTT

https://folhadirigida.com.br/servidor/reitor-do-ifrj-aponta-possibilidades-da-carreirade-magisterio-ebtt
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Diário do Vale: Agência inicia regularização fundiária nas margens dos rios de Resende
https://diariodovale.com.br/tempo-real/agencia-inicia-regularizacao-fundiaria-nasmargens-dos-rios-de-resende/
A Voz da Cidade: IFRJ oferece 2.155 vagas gratuitas para cursos técnicos
https://avozdacidade.com/wp/ifrj-oferece-2-155-vagas-gratuitas-para-cursos-tecnicos/
Ministério da Cultura: Ponto Cine é devolvido à comunidade de Guadalupe (RJ)
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/
content/id/1532643
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TV Rio Sul – Sul do Rio Costa Verde: IFRJ abre inscrições para três cursos técnicos em
Volta Redonda
https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2018/10/13/ifrj-abreinscricoes-para-tres-cursos-tecnicos-em-volta-redonda.ghtml
O Globo: Ponto Cine é reinaugurado após ser fechado por falta de verba e insegurança
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/ponto-cine-reinaugurado-apos-ser-fechado-porfalta-de-verba-inseguranca-23149155
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Volta Redonda Notícias: IFRJ abre 3 cursos técnicos em Volta Redonda. Saiba mais.
https://vrnoticias.com.br/2018/10/14/ifrj-abre-3-cursos-tecnicos-em-volta-redondasaiba-mais/
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Diário do Vale: IFRJ de Pinheiral faz inscrição para curso de pós-graduação
https://diariodovale.com.br/tempo-real/ifrj-de-pinheiral-faz-inscricao-para-curso-depos-graduacao/
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Sem Partido: Resende inicia regularização fundiária das margens dos rios Paraíba,
Sesmaria e Alambari
https://sempartido.com/2018/10/sul-fluminense/resende-inicia-regularizacaofundiaria-das-margens-dos-rios-paraiba-sesmaria-e-alambari/
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O São Gonçalo: IFRJ de São Gonçalo tem vagas para cursos técnicos

https://www.osaogoncalo.com.br/servicos/54856/ifrj-de-sao-goncalo-tem-vagas-paracursos-tecnicos
Diário do Vale: IFRJ Volta Redonda abre inscrições para pós-graduação em Ciências e
Matemática
https://diariodovale.com.br/cidade/ifrj-volta-redonda-abre-inscricoes-para-posgraduacao-em-ciencias-e-matematica/
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TV Rio Sul – Sul do Rio Costa Verde: IFRJ abre inscrições para processo seletivo para
pós-graduação em Pinheiral
https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2018/10/20/ifrj-abreinscricoes-para-processo-seletivo-para-pos-graduacao-em-pinheiral.ghtml
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Diário Carioca: IFRJ oferece 2.155 vagas em cursos técnicos gratuitos em várias
cidades
https://www.odiariocarioca.com/noticia-2018-10-09-ifrj-oferece-2-155-vagas-emcursos-tecnicos-gratuitos-em-varias-cidades-9631973.carioca.html
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Escola Educação: Ministério do Turismo abre vagas em curso gratuito sobre
Atendimento ao Turista
https://escolaeducacao.com.br/ministerio-abre-vagas-em-curso-gratuito-sobreatendimento-ao-turista/
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O Globo: Enem 2018: Professores dão dicas de como se preparar para a prova de
Ciências Humanas
https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/enem-e-vestibular/enem-2018professores-dao-dicas-de-como-se-preparar-para-prova-de-ciencias-humanas23172024
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Jornal Beira-Rio: PROCESSO SELETIVO PARA 2019 COM INSCRIÇÕES ABERTAS NO IFRJ
RESENDE
http://jornalbeirario.com.br/portal/?p=61826

01/10
Enraizados: Enraizados, UFF e IFRJ se unem para realização de projetos com a
juventude de Morro Agudo
Quando o João Guerreiro, professor da IFRJ, em Nilópolis, propôs a Dudu de Morro
Agudo, coordenador executivo do Instituto Enraizados, uma parceria para realizarem
juntos o projeto “Deixa a Periferia Falar”, Dudu já estava prestes a começar um outro
projeto chamado “Meu Bairro, Meu Ambiente”, onde realizaria uma série de rodas de
conversa, palestras e oficinas com jovens de Morro Agudo.
Dudu percebeu que os projetos se complementavam, pois o proposto por João
Guerreiro objetivava promover uma prática dialógica e de produção de imagens sobre
as relações cotidianas de poder de Morro Agudo, em Nova Iguaçu, e o Dudu desejava
envolver os jovens no cotidiano do bairro, produzindo uma nova narrativa, contrahegemônica, sobre o local.
João informou que o mesmo projeto também acontecerá no bairro Piam, em Belford
Roxo, em parceria com o Centro Cultural Donana.
No dia 14 de junho, aconteceu o primeiro encontro entre jovens do Enraizados e os
docentes e discentes do IFRJ e UFF, afim de apresentar o projeto de extensão, que
consiste na organização de duas experiências de produção de imagens, onde os jovens
produzirão imagens fotográficas ou audiovisuais sobre as relações e práticas cotidianas
sobre democracia e liberdade em área reconhecida socialmente como de violência,
buscando compreender as diferentes significações da democracia, especialmente nas
suas intercessões com expressões frequentemente citadas em narrativas da indústria
cultural como violência, exclusão e carência.
A conversa se configura neste projeto como uma metodologia de troca, possibilitando
uma rede de produção de conhecimento sobre o cotidiano nas periferias, partindo da
produção de imagens com os jovens, seguindo a proposta de um devir imagético, pelo
qual a produção de imagens e especialmente de imagens de autorrepresentação
possibilitam formas de experimentações do mundo.
Inicialmente, a produção de imagens se dividirá em cinco etapas com temáticas
diferentes: democracia, poder, liberdade, espaços coletivos e disciplina, contudo
poderão ser ampliadas de acordo com as demandas e questionamentos dos jovens.
Em cada rodada de imagens produzidas, os jovens serão convidados a organizarem
uma roda de conversas para analisarem as imagens, como aconteceu no encontro no
Buteco da Juliana, no dia 01 de setembro.
Concursos RJ: IFRJ ABRE PROCESSO SELETIVO PARA NOVOS ALUNOS EM 2019
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) abre na
próxima segunda-feira, dia 24/09, as inscrições para o Processo Seletivo que visa
preencher 701 vagas relativas à Educação Profissional Técnica de Nível Médio,
oferecida de forma concomitante/subsequente ao Ensino Médio, para o 1º período do
ano letivo de 2019.

Os cursos concomitantes/subsequentes são voltados para quem está cursando ou já
concluiu o Ensino Médio. O processo seletivo de classificação de candidatos se dará
mediante a realização de Prova Objetiva composta de duas disciplinas, com 10 (dez)
questões de Língua Portuguesa e 10 (dez) questões de Matemática.
A inscrição será realizada por meio do preenchimento do Formulário de Pedido de
Inscrição disponibilizado na página do IFRJ, e na página do Instituto SELECON, do dia 24
de setembro a 11 de novembro de 2018, exclusivamente via internet. O candidato
deverá optar por concorrer pela Ampla Concorrência (AC) ou pelo Sistema de Reserva
de Vagas (SRV) para Escolas Públicas.
A Taxa de Inscrição no valor de R$ 50 poderá ser paga até o dia 12 de novembro de
2018. Os candidatos poderão solicitar isenção da taxa de inscrição - caso o candidato
preencha as condições para conseguir o benefício (descritas no item 3 do edital) - do
dia 24 de setembro ao dia 19 de outubro de 2018, mediante a escolha da opção no
Formulário de Inscrição/Isenção acessando a página do Instituto SELECON.
Para mais informações e acessar a Ficha de Inscrição, clique aqui.
Vagas para curso de Agente Comunitário de Saúde (ACS)
O curso concomitante/subsequente ao Ensino Médio para Agente Comunitário de
Saúde (ACS) também abrirá as inscrições no dia 24/09. O processo seletivo de
classificação de candidatos, mediante a realização de prova, abrangendo conteúdos de
disciplinas do Ensino Fundamental e Médio e análise de tempo de serviço, visa
preencher um total de 36 vagas no campus Realengo do IFRJ.
Para mais informações sobre a seleção para o curso de ACS, acesse o edital.
02/10
TV Rio Sul – Sul do Rio Costa Verde: IFRJ Pinheiral abre inscrições para cursos de
administração e paisagismo
O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) está com inscrições abertas para o processo
seletivo de cursos técnicos gratuitos em Administração e Paisagismo em Pinheral, RJ.
As inscrições podem ser feitas até 11 de novembro pela internet.
Podem participar os alunos do 2º e 3º ano do Ensino Médio ou quaisquer interessados
que tiverem o Ensino Médio completo. A seleção vai acontecer no Campus de Pinheral,
que fica na Rua José Breves, nº 550, no Centro.
A taxa de inscrição custa R$ 50. O pedido para isenção de taxa deve ser feito até 19 de
outubro. Os cursos têm duração de três semestres. Mais informações pelo telefone
(24) 3356-8204.
03/10
Foco Regional: IFRJ de VR abre processo seletivo para cursos
O site não permite cópia.
Foco Regional: IFRJ de Paulo de Frontin abre processo seletivo
O site não permite cópia.

Instituto Federal de Alagoas: Reestruturação dos planos de cursos integrados pauta
reunião no Campus Penedo
A equipe da Pró-Reitoria de Ensino do Ifal (Proen) esteve no Campus Penedo, nessa
quarta-feira (3), para apresentar ao corpo docente e técnico-administrativo o processo
de reestruturação dos planos de cursos técnicos ofertados pela instituição na
modalidade integrada ao ensino médio. Formada pelo pró-reitor Luiz Henrique Lemos
e pelas coordenadoras Margareth Nunes, Cledilma Costa e Verônica Medeiros, a
equipe contextualizou a reformulação e as ações até então desenvolvidas para
concretizá-la.
Chefe do Departamento de Educação Básica da Proen, Margareth Nunes explicou que
as mudanças na grade curricular dos cursos do Ifal já vêm sendo pensadas há algum
tempo. “São quase 10 anos desde a criação dos campi da expansão da rede. Alguns
cursos chegaram a passar por adaptações, mas a verdade é que a grande maioria
precisa ser revisitada para uma atualização que otimize tempo e espaço, e melhor
atenda as demandas da sociedade e setor produtivo”, disse a pedagoga, ao relatar
exemplos de componentes curriculares com ementas repetidas ou sobrepostas entre
as disciplinas da formação geral e técnica.
A comissão para construção das diretrizes e acompanhamento do processo nos campi
do Ifal foi constituída no primeiro semestre deste ano, mas atividades nesse sentido
vêm acontecendo desde 2016. “Entre essas ações, encontra-se o estudo das diretrizes
curriculares nacionais para educação básica e profissional, a realização de seminários,
a inserção da temática em eventos de formação pedagógica nos campi, análises dos
Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs), aplicação de questionários e reuniões com
docentes e discentes”, informou Margareth.
A reestruturação passa pela redução da carga horária dos cursos que, segundo a
Proen, deve ser de até 3.200 horas, tendo em vista a recente mudança da metodologia
de distribuição orçamentária para a rede de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
(EBTT). Atualmente, todos os cursos da modalidade integrada ofertados pelo Ifal são
de quatro anos e já se cogitava a alteração para três por motivos diversos, entre eles, a
evasão registrada nas turmas de 4ª série. “No entanto, não se trata aqui de eliminar
componentes curriculares para atender a necessidade de redução de carga horária,
mas de discutir possibilidades de integração de conteúdos que se apresentem como
similares”, ressaltou Margareth.
Equipe da reitoria visitou o campus para explicar o processo de reestruturação dos
planos de cursos integrados.Na ocasião, o pró-reitor Luiz Henrique informou que,
dentre as instituições que compõem a Rede Federal, apenas outros quatro IFs ainda
mantêm cursos integrados em quatro anos: Rio Grande do Norte (IFRN), Rio de Janeiro
(IFRJ), Paraná (IFPR) e Bahia (IFBA), sendo que os três últimos já possuem algumas
ofertas com duração de três anos. “É uma transição pela qual a gente precisa passar, e
a urgência que se coloca tem como um dos fatores a mudança no cálculo da matriz
orçamentária, que não mais levará em conta a carga horária dos PPCs”, disse o gestor.
Na nova matriz, fica garantido o custeio de até 3.200 horas de curso, carga horária
menor que a dos cursos do Ifal, cuja média é em torno de 4.000 horas.

Penedo – O campus oferta dois cursos técnicos integrados – Açúcar e Álcool e Meio
Ambiente – e, a partir de 2019, Química entrará no lugar do primeiro. O edital do
Exame de Seleção lançado este ano já contempla a substituição e, de acordo com o
chefe do Departamento Acadêmico do Ifal Penedo, Jarbas Maurício Gomes, o PPC
enviado à Pró-Reitoria de Ensino estabeleceu carga horária similar ao curso extinto. No
entanto, diante do cenário de reestruturação dos planos de cursos integrados, a
equipe da Proen solicitou a adequação do projeto para três anos.
Na reunião dessa quarta-feira, após as explicações da equipe, a recomendação da
reitoria foi colocada em debate e docentes do campus levantaram questionamentos
sobre os prazos estabelecidos para as discussões e a definição do plano do novo curso.
“Ficou então acordado que, em até três semanas, retornaremos ao campus com uma
nova proposta de readequação da carga horária para que possamos decidir qual o
melhor caminho”, concluiu Luiz Henrique, reforçando que o processo de
reestruturação não é para implementar a reforma do ensino médio sancionada pelo
governo federal em fevereiro deste ano e que a gestão mantém o compromisso de não
extinguir componentes curriculares.
09/10
Diário do Vale: IFRJ – Pinheiral abre inscrições para cursos técnicos gratuitos em
Administração e em Paisagismo
Cursos técnicos gratuitos em Administração e em Paisagismo com inscrições abertas
para o processo seletivo de alunos no Campus Pinheiral do Instituto Federal do Rio de
Janeiro. Estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio no ano letivo de 2019 ou
quaisquer interessados que tenham o ensino médio completo podem se inscrever até
o dia 11 de novembro pelo endereço selecon.org.br. Há uma taxa de inscrição
referente à prova de seleção, o período para pedido de isenção da taxa segue até o dia
19 de outubro. Orientações a respeito do pedido nas páginas 3 e 4 do edital disponível
na página selecon.org.br.
Os cursos têm a duração de três semestres e aulas acontecem no período noturno. No
caso do curso técnico em Administração, aos três semestres acrescenta-se as horas de
estágio curricular. A previsão de início das aulas é fevereiro de 2019. O curso técnico
em Paisagismo tem o objetivo de formar profissionais capazes de planejar e
implementar projetos de paisagismo e atividades de jardinagem com respeito ao meio
ambiente. Já o curso técnico em Administração visa à formação de profissionais
críticos e oferece disciplinas como Gestão de Pessoas, Marketing e Vendas, Logística,
Finanças, entre outras.
O edital completo do processo seletivo para os cursos técnicos gratuitos em
Administração e em Paisagismo está disponível no endereço www.selecon.org.br. Mais
informações, também, pelo telefone 3356-8204. O Campus Pinheiral fica na Rua José
Breves, 550, Centro.
Folha Dirigida: Reitor do IFRJ aponta possibilidades da carreira de magistério EBTT
O site não permite cópia.

10/10
Diário do Vale: Agência inicia regularização fundiária nas margens dos rios de Resende
Resende – A prefeitura de Resende, através da Agência do Meio Ambiente do
Município (AMAR), já iniciou a primeira etapa do Plano de Regularização Fundiária das
ocupações das Áreas de Preservação Permanente (APPs), localizadas nas margens dos
rios Paraíba do Sul, Sesmaria e Alambari, que cortam a área urbana do município.
A medida faz parte de um Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental (TAC),
celebrado entre a Prefeitura, o Ministério Público Federal e o Ministério Público
Estadual, em março deste ano. De acordo com o presidente da AMAR, Wilson Moura,
o Plano de Regularização, que envolve, entre outros estudos, o diagnóstico de toda a
área urbana consolidada de Resende (primeira etapa), a elaboração de projetos de
regularização (segunda etapa) e a execução desses projetos (terceira etapa), tem 24
meses para ser concluído, a partir da assinatura do TAC.
O trabalho visa adequar o município ao atual Código Florestal Brasileiro, Lei
12.651/2012, que permite, em seus artigos 64 e 65, a regularização ambiental de
assentamentos (casas, prédios, escritórios, hospitais, entre outros) edificados em
Áreas de Preservação Permanente, desde que os mesmos estejam inseridos em área
urbana consolidada e não identificada como de risco. Segundo o código, as áreas
urbanas consolidadas são aquelas onde já havia ocupação demográfica e
infraestrutura, como drenagem, esgotamento sanitário, arruamento, e distribuição de
energia elétrica e água potável, antes das construções serem feitas.
– Embora o Código Florestal atual tenha mantido para 100 metros a Área de
Preservação Permanente em rios do porte como o Paraíba do Sul, ele considera, em
seus artigos 64 e 65, que as construções inseridas em áreas urbanas consolidadas
sejam passíveis de regularização, através de projetos de interesse social ou específico.
Para que esta regularização seja feita, no entanto, precisamos fazer um estudo
completo e minucioso de cada região ocupada, com levantamento de informações,
cadastros, mapas e fotografias, que vão apontar se os espaços já eram, ou não, áreas
urbanas consolidadas quando receberam os assentamentos – explica Moura,
lembrando que a faixa considerada como APP, depende, entre outros fatores, da
dimensão do rio. No caso do Sesmaria e do Alambari, por exemplo, a faixa fica entre 30
e 50 metros. Já no Paraíba do Sul, o limite é de 100 metros, de acordo com o novo
código.
Segundo ele, o primeiro local da cidade já analisado e comprovado como área urbana
consolidada é o trecho compreendido entre as pontes Miguel Couto (do Resende
Shopping) e o Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ (antigo Gssan), na margem
esquerda do rio, em Campos Elíseos. Na prática isso significa que as edificações e
empreendimentos situados naquela região estão em situação regular e não sofrerão
nenhuma sanção.
O trabalho atingirá todo o perímetro urbano do município, desde o Acesso Oeste até o
Parque Zumbi, no bairro Lavapés, passando não só pelos trechos cortados pelo Paraíba
do Sul, como também pelo rio Sesmaria, que atravessa diversos bairros da cidade
como o Parque Ipiranga, Jardim Brasília I e II, Barbosa Lima e Centro; e o Alambari, que

corta o bairro do mesmo nome, o Jardim Tropical e Comercial, desaguando no Paraíba,
próximo ao IFRJ.
Segundo o presidente da AMAR, a realização do estudo está orçada em
aproximadamente R$ 700 mil – valor que deverá ser custeado pela empresa Fort
Dodge, que tem passivos ambientais na região e executará o trabalho como forma
compensatória.
O presidente da Agência explica ainda que os proprietários dos assentamentos e
empreendimentos que não estiverem de acordo com o que preconizam os artigos 64 e
65 do Código Florestal – que estejam localizados em área de risco ou tenham sido
feitos após o local ser considerado área urbana consolidada – serão notificados a fazer
a remoção das ocupações. Já as empresas situadas nas APPs dos Rios Paraíba do Sul,
Sesmaria e Alambari, que exerçam atividades potencialmente poluidoras, ou não
tenham autorização, serão notificadas para que regularizem sua situação e
implementem os controles ambientais necessários num prazo de 120 dias, após a
notificação.
Com essas iniciativas, o município pretende regularizar as atividades e
empreendimentos hoje considerados irregulares, possibilitando a emissão de alvarás,
licenças ou outras autorizações necessárias ao pleno funcionamento, gerando
recursos, empregos e estabilidade para os empreendedores.
A Voz da Cidade: IFRJ oferece 2.155 vagas gratuitas para cursos técnicos
O site não permite cópia.

Ministério da Cultura: Ponto Cine é devolvido à comunidade de Guadalupe (RJ)
Uma das mais tradicionais salas de cinema da periferia do Rio de Janeiro, o Ponto Cine,
foi reinaugurado na noite desta terça-feira (9), no Shopping Guadalupe, na Zona Norte
da cidade. A cerimônia contou com a presença do representante do Escritório Regional
Sudeste do Ministério da Cultura (MinC), Matheus Quintal, do secretário do
Audiovisual da pasta, Frederico Mascarenhas, da diretora da Agência Nacional do
Cinema (Ancine), Mariana Ribas, de artistas e de pessoas da comunidade.
A reabertura do cinema popular marca também a retomada de programas de
capacitação técnica em audiovisual para jovens de periferia, anunciada pelo ministro
da Cultura, Sérgio Sá Leitão. O investimento do MinC na primeira etapa do programa
de capacitação será de R$ 500 mil e contará com dois cursos técnicos de 160 horas
cada: um em direção cinematográfica e outro em interpretação, para a formação de
atores.
O secretário do Audiovisual do MinC, Frederico Mascarenhas, acredita que o Ponto
Cine é uma iniciativa pioneira, que contribui com a descentralização e a
democratização do acesso da população ao cinema com alto padrão de qualidade. "O
cinema tem preços acessíveis e em uma área com pouca ou nenhuma oferta de
equipamentos culturais. Aliado a esses fatores, é a única sala de cinema que exibe
filmes exclusivamente brasileiros", destacou.

Adailton Medeiros, que está à frente do Ponto Cine, se orgulha de o cinema exibir
somente filmes brasileiros. "Em sua essência, o cinema, que fica no coração do bairro
de Guadalupe, tem todo um trabalho de pertencimento, de reforço de identidade que
é muito importante. Nesse sentido, o Ponto Cine é mais do que um cinema. Sua
reinauguração melhorou até mesmo o entorno, melhorou o comércio, gerou emprego
e renda", afirmou.
Já para o representante do MinC no RJ, a reinauguração do Ponto Cine pode ser
resumido em três palavras: oportunidade, inclusão e gratidão. "Ficamos felizes de ver a
população ocupando este espaço. Isso é gratificante. Aproveito para parabenizar o
diretor do Ponto Cine, Adailton em nome de toda equipe!", elogiou Quintal.
Ponto Cine
O Ponto Cine exibe filmes nacionais a preços populares, no Shopping Guadalupe, Zona
Norte do Rio. Em fevereiro, teve suas portas fechadas por causa de dificuldades
financeiras. Agora, além de retomar a programação comercial, a sala de cinema vai
abrir as portas para apoiar a capacitação de estudantes do Instituto Federal do Rio de
Janeiro (IFRJ). O cinema funcionará com quatro sessões diárias, de terça a domingo.
Por meio de uma parceria, será assegurada a oferta de dois cursos, abertos à
comunidade, de Preparação de Atores e Direção Cinematográfica. Os cursos serão
ministrados pelo Ponto Cine e certificados pelo IFRJ e contarão com três módulos cada.
A cada quinzena, os alunos participarão do debate Diálogos com o Cinema, quando
assistirão a um filme nacional e depois terão a oportunidade de conversar com a
equipe de produção, direção e com os atores do filme.
Além dos R$ 500 mil iniciais, o Ponto Cine receberá mais R$ 120 mil para a realização
da Mostra Diálogos com Cinema, que terá início no próximo dia 27. O projeto,
realizado há onze anos, inclui sessões de filmes brasileiros com interatividade e
debates que fomentam e tocam o público que passa pelo evento, confirmando o poder
de sensibilização que o cinema tem.
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TV Rio Sul – Sul do Rio Costa Verde: IFRJ abre inscrições para três cursos técnicos em
Volta Redonda
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de três cursos técnicos do Instituto
Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), em Volta Redonda. Podem participar os alunos que
tenham concluído o 9º ano do ensino fundamental, o ensino médio completo ou que
estejam cursando o 2º ou o 3º ano em outras instituições.
São oferecidas 138 vagas para os cursos de Automação Industrial (integrado ao ensino
médio), Metrologia e Eletrotécnica (ambos subsequentes ao ensino médio).
Os cadastros devem ser realizados pela internet (clique aqui) até o dia 7 de novembro
pelos alunos que desejam cursar o ensino médio integrado ao técnico; e até 11 de
novembro por quem já concluiu o ensino médio e pretende fazer apenas o técnico.

O processo seletivo acontecerá no campus de Volta Redonda, que fica na Avenida
Antônio Barreiros, nº 212, no bairro Nossa Senhora das Graças, em frente ao Estádio
Raulino de Oliveira. A taxa de inscrição é de R$ 70 para quem está cursando o 9º ano e
no ensino médio e R$ 50 para quem já concluiu o ensino médio. Mais informações pela
internet (clique aqui).
O Globo: Ponto Cine é reinaugurado após ser fechado por falta de verba e insegurança
RIO — O sonho não acabou. Após fechar as portas devido à falta de verba para se
manter e à violência no bairro, o Ponto Cine reabriu em grande estilo , na última
quinta, no Shopping Guadalupe. Em cartaz, o longa “Tudo por um popstar” , escrito
por Thalita Rebouças, com direção de Bruno Garotti. Primeira sala de exibição de
filmes do bairro, inaugurada há 12 anos, agora o Ponto Cine funciona também como
espaço de curso de extensão gratuito do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ).
— Quando fechamos, em janeiro deste ano,resolvi falar os motivos que nos levaram a
isso. Aí, saiu no jornal O GLOBO, e a coisa teve o maior burburinho. O assunto chegou a
Brasília e acabamos sendo chamados para uma reunião com o ministro da Cultura,
Sérgio Sá Leitão. E essa foi a maneira encontrada por ele para manter o cinema aberto,
após um estudo que foi feito para viabilizar investimentos — afirma o diretor do Ponto
Cine, Adailton Medeiros.
Oferecer treinamentos, entretanto, não é uma novidade no cinema. Antes da parceria
com o IFRJ — o espaço está abrigando uma unidade do instituto, no bairro, com os
cursos de direção e de formação de atores — o Ponto Cine já promovia outras oficinas,
como a de produção cinematográfica, figurino e roteiro.
— Tudo continuará como antes, mas com essa novidade do IFRJ. Nossa intenção nunca
foi ser apenas uma sala de exibição. Educar por meio do cinema é o nosso objetivo —
destaca Medeiros.
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Volta Redonda Notícias: IFRJ abre 3 cursos técnicos em Volta Redonda. Saiba mais.
O Instituto Federal do Rio de Janeiro(IFRJ) iniciou a abertura de 3 cursos técnicos para
a cidade de Volta Redonda.
São oferecidas 138 vagas que são para os cursos de Automação Industrial (integrado
ao ensino médio), Metrologia e Eletrotécnica (ambos subsequentes ao ensino médio).
Faça sua inscrição pela internet clicando aqui. Serão aceitas inscrições até o dia 07 de
novembro que irão cursar o ensino técnico junto ao ensino médio e até o dia 11 de
novembro para quem já terminou o ensino médio.
A seleção dos alunos acontece no campus de Volta Redonda, que fica na Avenida
Antônio Barreiros, nº 212, no bairro Nossa Senhora das Graças, em frente ao Estádio
Raulino de Oliveira. A taxa de inscrição é de R$ 70 para quem está no 2º e 3º anos e R$
50 para quem já concluiu o ensino médio. Mais informações pela internet.
Mais informações sobre o processo seletivo, clique aqui.
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Diário do Vale: IFRJ de Pinheiral faz inscrição para curso de pós-graduação
Pinheiral – O curso de pós-graduação com especialização em Desenvolvimento
Regional e Sustentabilidade do Instituto Federal do Rio de Janeiro está com inscrições
abertas. Os interessados em estudar no campus Pinheiral têm até o dia 04 de
novembro para se inscrever pelo site http://selecon.org.br/novo/.
A pós-graduação é gratuita e tem como público-alvo profissionais graduados em cursos
das áreas de ciências agrárias, ambientais, humanas e sociais, engenharias e áreas
afins. As aulas serão das 18h às 22h, às terças e quintas-feiras, e, eventualmente, aos
sábados, 9h às 13h.
De acordo com a coordenação do curso, os profissionais da área têm competências
para atuar em órgãos públicos e privados com elaboração de planos de
desenvolvimento local; planejamento e gestão agropecuária, planejamento urbano,
planejamento e gestão de microbacias, conservação e recuperação florestal,
diagnósticos ambientais, econômicos ou produtivos e acompanhamento de políticas
públicas.
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Sem Partido: Resende inicia regularização fundiária das margens dos rios Paraíba,
Sesmaria e Alambari
A Agência do Meio Ambiente de Resende (AMAR) iniciou a primeira etapa do Plano de
Regularização Fundiária das ocupações das Áreas de Preservação Permanente (APPs),
localizadas nas margens dos rios Paraíba do Sul, Sesmaria e Alambari, que cortam a
área urbana do município. A medida faz parte de um Termo de Ajustamento de
Conduta Ambiental (TAC), celebrado entre a prefeitura, o Ministério Público Federal e
o Ministério Público Estadual, em março deste ano.
De acordo com o presidente da AMAR, Wilson Moura, o Plano de Regularização, que
envolve, entre outros estudos, o diagnóstico de toda a área urbana consolidada de
Resende (primeira etapa), a elaboração de projetos de regularização (segunda etapa) e
a execução desses projetos (terceira etapa), tem 24 meses para ser concluído, a partir
da assinatura do TAC.
O trabalho visa adequar o município ao atual Código Florestal Brasileiro, Lei
12.651/2012, que permite, em seus artigos 64 e 65, a regularização ambiental de
assentamentos (casas, prédios, escritórios, hospitais, entre outros) edificados em
Áreas de Preservação Permanente, desde que os mesmos estejam inseridos em área
urbana consolidada e não identificada como de risco. Segundo o código, as áreas
urbanas consolidadas são aquelas onde já havia ocupação demográfica e
infraestrutura, como drenagem, esgotamento sanitário, arruamento, e distribuição de
energia elétrica e água potável, antes das construções serem feitas.
Segundo ele, o primeiro local da cidade já analisado e comprovado como área urbana
consolidada é o trecho compreendido entre as pontes Miguel Couto (do Resende
Shopping) e o Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ (antigo Gssan), na margem
esquerda do rio, em Campos Elíseos. Na prática isso significa que as edificações e

empreendimentos situados naquela região estão em situação regular e não sofrerão
nenhuma sanção.

O trabalho atingirá todo o perímetro urbano do município, desde o Acesso Oeste até o
Parque Zumbi, no bairro Lavapés, passando não só pelos trechos cortados pelo Paraíba
do Sul, como também pelo rio Sesmaria, que atravessa diversos bairros da cidade
como o Parque Ipiranga, Jardim Brasília I e II, Barbosa Lima e Centro; e o Alambari, que
corta o bairro do mesmo nome, o Jardim Tropical e Comercial, desaguando no Paraíba,
próximo ao IFRJ.
Segundo o presidente da AMAR, a realização do estudo está orçada em
aproximadamente R$ 700 mil – valor que deverá ser custeado pela empresa Fort
Dodge, que tem passivos ambientais na região e executará o trabalho como forma
compensatória.
O presidente da Agência explica ainda que os proprietários dos assentamentos e
empreendimentos que não estiverem de acordo com o que preconizam os artigos 64 e
65 do Código Florestal – que estejam localizados em área de risco ou tenham sido
feitos após o local ser considerado área urbana consolidada – serão notificados a fazer
a remoção das ocupações. Já as empresas situadas nas APPs dos Rios Paraíba do Sul,
Sesmaria e Alambari, que exerçam atividades potencialmente poluidoras, ou não
tenham autorização, serão notificadas para que regularizem sua situação e
implementem os controles ambientais necessários num prazo de 120 dias, após a
notificação.
Com essas iniciativas, o município pretende regularizar as atividades e
empreendimentos hoje considerados irregulares, possibilitando a emissão de alvarás,
licenças ou outras autorizações necessárias ao pleno funcionamento, gerando
recursos, empregos e estabilidade para os empreendedores.
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O São Gonçalo: IFRJ de São Gonçalo tem vagas para cursos técnicos
O campus São Gonçalo do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) possui processo
seletivo aberto com 104 vagas para os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio de
Química e Administração. As inscrições são realizadas por meio de um formulário
disponível no portal da instituição (https://portal.ifrj.edu.br/) e na página do Instituto
Selecon (http://selecon.org.br/novo/) até o dia 7 de novembro. A taxa de inscrição no
valor de R$ 70 deve ser paga até o dia seguinte.
Para participar do processo seletivo, os candidatos devem estar cursando ou já ter
cursado o 9° ano do Ensino Fundamental. A avaliação se dará por meio de uma prova
objetiva com questões de Língua Portuguesa e Matemática, além de uma redação.
Essa avaliação possui data marcada para o dia 14 de novembro de 2018, das 9h às 12h.
A unidade também abriu as inscrições para 72 vagas para o curso de formação técnica
na modalidade concomitante/subsequente em Segurança do Trabalho. As inscrições
são realizadas até o dia 11 de novembro. A taxa de inscrição no valor de R$ 50 deve ser

paga até o dia 12. As vagas são destinadas aos candidatos que possuem Ensino Médio
completo ou estão cursando, em 2019, a 2ª série desse mesmo nível de ensino.
Além dessas modalidades, o campus de São Gonçalo está com processo seletivo aberto
com 20 vagas para o curso gratuito de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de
Histórias e Culturas Africanas e Afro-Brasileiras. As inscrições são realizadas por meio
de um formulário disponível no portal do IFRJ e no site do Selecon até o dia 4 de
novembro. A taxa de inscrição no valor de R$ 80 deve ser paga até o dia 5 de
novembro.
As vagas são distribuídas da seguinte maneira: uma vaga para pessoa com deficiência
(PcD), três vagas para pessoas autodeclaradas negras ou indígenas e 16 vagas
destinadas à ampla concorrência.
O IFRJ de São Gonçalo fica na Rua José Augusto Pereira dos Santos, s/nº, Neves, São
Gonçalo, telefone: (21) 2624-9001.
Diário do Vale: IFRJ Volta Redonda abre inscrições para pós-graduação em Ciências e
Matemática
Volta Redonda – Estão abertas as inscrições para o curso de pós-graduação em Ensino
de Ciências e Matemática do IFRJ campus Volta Redonda. A especialização contribui
para o aprimoramento profissional de graduados em Matemática, Química, Física,
Biologia, Ciências e áreas afins, apresentando as novas abordagens teóricometodológicas de ensino.
O curso proporciona aos discentes competências pedagógicas, científicas e éticas, que
serão desenvolvidas por meio da prática em espaços educativos não formais, como
museus, unidades de conservação da natureza etc., além da realização de estudos e
trabalhos em conjunto com os professores, possibilitando a troca de conhecimentos
pessoais e profissionais.
O curso de Especialização em Ensino de Ciências e Matemática é gratuito e tem
duração de um ano e meio. As aulas serão realizadas às sextas-feiras, das 18h às
22h30, e aos sábados, das 8h às 12h, no IFRJ campus Volta Redonda, localizado na
Avenida Antônio Barreiros, 212, Nossa Senhora das Graças. A inscrição no processo
seletivo poderá ser feita até 04/11 é a taxa é de R$80.
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TV Rio Sul – Sul do Rio Costa Verde: IFRJ abre inscrições para processo seletivo para
pós-graduação em Pinheiral
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo para um curso de pós-graduação
no Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), em Pinheiral. Os cadastros devem ser
feitos até o dia 4 de novembro (um domingo) pela internet (clique aqui).
Podem participar profissionais graduados em cursos das áreas de ciências agrárias,
ambientais, humanas e sociais, engenharias e áreas afins. As aulas acontecerão das
18h às 22h, às terças e quintas-feiras e, eventualmente, aos sábados das 9h às 13h, no
campus do IFRJ em Pinheiral, na Rua José Breves, nº 550, no Centro.

A taxa de inscrição para o processo seletivo custa R$ 80. O curso é gratuito. O processo
ocorrerá em quatro etapas e serão oferecidas 20 vagas. Mais informações sobre os
cursos podem ser obtidas pela página da instituição na internet.
Serviço
O quê: inscrições para processo seletivo de pós-graduação no IFRJ - campus Pinheiral
Quando: até 4 de Novembro
Quem pode: profissionais graduados em cursos das áreas de ciências agrárias,
ambientais, humanas e sociais, engenharias
Quanto: R$ 80
Onde: campus do IFRJ em Pinheiral, Rua José Breves, nº 550, Centro
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Diário Carioca: IFRJ oferece 2.155 vagas em cursos técnicos gratuitos em várias
cidades
Seguem abertas as inscrições para os processos seletivos do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) para o ingresso de alunos em
2019. São 2.155 vagas em cursos técnicos, gratuitos, com opções de formação
integrada ao nível médio, concomitante ou subsequentes. São 21 possibilidades de
cursos: Administração, Agente Comunitário de Saúde, Agroindústria, Agropecuária,
Alimentos, Artesanato, Automação Industrial, Biotecnologia, Eletrotécnica, Guia de
Turismo, Informática para Internet, Informática, Mecânica, Meio Ambiente,
Metrologia, Eletrotécnica, Petróleo e Gás, Química, Plásticos, Produção de Moda,
Segurança do Trabalho.
As vagas estão distribuídas entre os campi Arraial do Cabo, Belford Roxo, Duque de
Caxias, Niterói, Nilópolis, Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Pinheiral, Resende,
Rio de Janeiro, São João de Meriti, São Gonçalo e Volta Redonda.
Para os cursos integrados ao nível médio, as inscrições devem ser feitas até o dia 7 de
novembro de 2018, no site do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon),
organizador. Para participar é preciso ter concluído o ensino fundamental até a data
da matrícula e possuir CPF em seu nome. A taxa de inscrição é de R$ 70,00. O Instituto
Selecon disponibiliza Postos de Atendimento para aqueles que têm dificuldade de
acesso à internet. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, em dias úteis. O
horário pode ser consultado no edital.
A prova está prevista para 18 de novembro. Os inscritos farão uma prova objetiva de
Português e Matemática e uma Redação. O resultado final está previsto para o dia 18
de dezembro.
Já para os cursos concomitantes e subsequentes, as inscrições estão abertas até o dia
11 de novembro, no site do Instituto Selecon, organizador. A taxa de inscrição é e R$
50,00. O prazo para solicitar isenção da taxa vai até o dia 19 de outubro. A prova
objetiva deve ser realizada no dia 25 de novembro. O resultado preliminar da prova
objetiva está previsto para 4 de dezembro de 2018.

Vagas para cursos de Especialização e Mestrado
O IFRJ também recebe inscrições para os cursos de pós-graduação (lato e stricto
sensu), em 17 cursos. Para essa seleção, as inscrições podem ser feitas até o dia 4 de
novembro, no site do Selecon. A taxa é de R$ 80,00 para especialização e R$ 100,00
para os cursos de Mestrado. Todos os editais, com as informações sobre os processos
seletivos, estão disponíveis no site do Instituto Selecon.
Serviço
Cursos Técnicos IFRJ 2019
Integrados ao nível médio
Vagas: 1.418 vagas
Inscrições: 17/09 a 07/11/2018
Taxa: R$ 70,00
Organizador: Instituto Selecon
Inscrições: www.selecon.org.br
Concomitantes/Subsequentes
Vagas: 737 vagas
Inscrições: 24/09 a 11/11/2018
Taxa: R$ 50,00
Organizador: Instituto Selecon
Inscrições: www.selecon.org.br
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Escola Educação: Ministério do Turismo abre vagas em curso gratuito sobre
Atendimento ao Turista
O site não permite cópia.
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O Globo: Enem 2018: Professores dão dicas de como se preparar para a prova de
Ciências Humanas
RIO - Feudos, Solos, Ditaduras, Geopolítica... Os temas da prova de Ciências Humanas são
diversos e, para estudar, é necessário ter orientação e foco. Faltando menos de duas semanas
para o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), professores especialistas na
prova aconselham em quais matérias os alunos devem investir seus estudos finais. A ideia é
não perder tempo com decorebas que podem mais atrasar do que ajudar.
Para Marcio Viveiros, professor de Geografia do IFRJ, Interhumanas, Colégio Cruzeiro e
Andrews, a prova da sua disciplina está ficando cada vez mais difícil e focando em temas mais
específicos.

- Ano passado, de uma forma geral, a prova foi de nível difícil, principalmente envolvendo a
Geografia Física. Aliás, esta parte tem sua participação crescendo no número de questões afirma o professor que aponta tendências da avaliação - Para esta reta final, penso que os
alunos têm que estudar alguns eixos temáticos. Um deles é a relação do desenvolvimento
tecnológico através das Revoluções Industriais e seus impactos na estrutura produtiva.
O docente também aponta que questões demográficos estão sendo cobradas na prova.
Crescimento populacional, no Brasil ou no mundo; as migrações internacionais e a diferença
entre migração e a questão dos refugiados são recortes que podem ser abordadas. Além disso,
um outro tema contemporâneo deve ser explorado.
- Outro ponto da prova são os impactos ambientais. É importante ver as causas e as
consequências do desmatamentos dos biomas, principalmente, brasileiros. Outra matéria que
pode cair é a poluição atmosférica e hídrica.
Na parte de História, o conselho dos professores é focar na história nacional.
- Uma dica para os alunos terem uma boa nota em História seria investir na parte de História
do Brasil. Em História Geral, ele vai focar mais em interpretação do texto, do documento e do
comando da questão. Já em História do Brasil, é esta mesma interpretação e mais um
conhecimento prévio da matéria - afirma Flavio Ribeiro, professor de História do Centro
Educacional da Lagoa.
O professor de História ainda aponta possíveis temas da história brasileira que podem ser
abordados.
- Um dos pontos explorados é a escravidão, a partir do ponto de vista de resistência à sujeição.
Outro ponto, em República, é sobre Vargas. É interessante ver sua ambiguidade e conceitos
como populismo e trabalhismo.
Felipe Robledo, professor de História da Escola Parque, Dínamis, Faria Brito e Sion, também
aponta recortes ligados a história nacional.
- Em Brasil Contemporâneo, cabe ao candidato se dedicar na Constituição de 1988 e na eleição
de 1989 devido ao cenário atual. Entretanto, outros temas da nossa história são constantes
como a abolição da escravidão e a Proclamação da República.
O docente, ainda assim, reafirma que outros temas também são pertinentes e devem ser
estudados.
- Não podemos esquecer as questões sobre o acervo histórico e cultura material e imaterial,
que geralmente aparecem nas provas. Existem outros temas que são frequentes. Em História
Contemporânea, a Revolução Francesa, o imperialismo, as grandes guerras e 1968 são pontos
importantes para estudar.

30/10
Jornal Beira-Rio: PROCESSO SELETIVO PARA 2019 COM INSCRIÇÕES ABERTAS NO IFRJ
RESENDE
Uma opção gratuita, mas pouco conhecida em Resende e Região das Agulhas Negras, pode
garantir uma qualificação da população para o mercado de trabalho em um momento de crise
e desemprego no país. Inaugurada em outubro de 2015, nas antigas instalações do Clube
GSSAN, no Bairro Comercial, o Campus Resende do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) está com as inscrições abertas para o processo seletivo das
novas turmas, nos cursos de Técnico em Guia de Turismo e Segurança do Trabalho.

Para o próximo ano, um dos cursos será destinado a alunos que concluírem o Ensino
Fundamental ao final de 2018, enquanto os demais são voltados a quem concluiu ou está
cursando o Ensino Médio, a partir do segundo ano, de acordo com diretora geral do Campus
em Resende, Silvia Trajano.
Segundo a diretora, o pouco tempo de funcionamento é o principal fator para que muitos
moradores de Resende não conheçam o campus da IFRJ. “Nosso campus tem apenas três anos
de existência, se nós compararmos a outros já tradicionais, como o de Pinheiral. Isso somente
acontece quando as pessoas vêm aqui pra visitar. O que faz com que elas até conversem
conosco sobre outros assuntos e tenham a oportunidade de conhecer o nosso trabalho”.
O processo seletivo aberto está chegando em sua reta final, sendo que o prazo de inscrição
termina dia 7 de novembro para o curso de Guia de Turismo integrado com o Ensino Médio, e
até o dia 11 para os demais cursos técnicos. As provas serão nos dias 18 e 25 de novembro,
respectivamente.
Os cursos são totalmente gratuitos, sendo necessário apenas o pagamento de uma taxa de
inscrição (o prazo para realizar o pedido de isenção da taxa já está encerrado, mas a diretora
garante que o pedido poderá ser feito nos próximos processos seletivos). A instituição também
trabalha com a chamada “cota social”, com reserva de vagas prioritariamente para alunos de
escolas públicas.

Confira outras informações abaixo:
PARA QUEM ESTÁ TERMINANDO O NONO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL:
Ensino Médio + Técnico em Guia de Turismo (60 vagas distribuídas em duas turmas)
Inscrições: até 07/11/2018 clicando aqui
PARA QUEM JÁ CONCLUIU O ENSINO MÉDIO OU ESTÁ CURSANDO EM OUTRA ESCOLA (a partir
do 2°ano).
Ensino Técnico no período noturno (70 vagas, 35 por curso)
– Guia de Turismo (duração de 1 ano)
– Segurança do Trabalho (duração de 1 ano e 6 meses)
Inscrições: até 11/11/2018 clicando aqui
Início das aulas em 2019
Outras informações podem ser adquiridas pelo WhatsApp, pelo telefone (24) 3383-4901, ou
no próprio campus, na Rua Prefeito Botafogo, s/n° (antigo Clube GSSAN), no Bairro Comercial.

