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01/06

Prefeitura de Caucaia: Turismo: Curso on-line gratuito qualifica para o setor

http://www.caucaia.ce.gov.br/sessoes/noticias/open_noticias.php?
id_noticia=2291

Conselho Regional de Psicologia: Começa amanhã o II Seminário 
Psicologia, Gênero e Diversidade Sexual: Novos desafios 

http://www.crpms.org.br/noticia/acontece-amanha-o-ii-seminario-psicologia-
ganero-e-diversidade-sexual-novos-desafios/774#.WYnqo1GGO71

Rádios EBC: No Rádio Gibi desta semana você confere a edição do Game 
Fan Show realizada no campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia, em Paulo de Frontin.

http://radios.ebc.com.br/radio-gibi/2017/06/personagens-fantasticos-e-gamers-
estao-entre-cachoeiras-e-passarinhos-no-radio-gibi-14

02/06

PCI Concursos:  IFRJ retifica Processo Seletivo para docentes pós-graduados 

https://www.pciconcursos.com.br/noticias/ifrj-retifica-processo-seletivo-para-
docentes-pos-graduados

PCI Concursos: IFRJ divulga Processo Seletivo para docente na área de 
Petróleo e Gás 

https://www.pciconcursos.com.br/noticias/ifrj-divulga-processo-seletivo-para-
docente-na-area-de-petroleo-e-gas

05/06
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Portal Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense:  
Campus São Gonçalo do IFRJ busca apoio para criação de seu Napnee

http://portal1.iff.edu.br/nossos-campi/campos-centro/noticias/campus-sao-
goncalo-do-ifrj-busca-apoio-para-criacao-de-seu-napnee

Instituto Federal de Alagoas: Câmara de Maceió aprova moção de 
congratulação ao Ifal após prêmio nos Estados Unidos

http://www2.ifal.edu.br/campus/site/marechal-noticias/camara-de-maceio-
aprova-mocao-de-congratulacao-ao-ifal-apos-premio-nos-estados-unidos

06/06

G1: IFRJ Pinheiral abre processo seletivo para curso gratuito de técnico em administração

http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/ifrj-pinheiral-abre-processo-
seletivo-para-curso-gratuito-de-tecnico-em-administracao.ghtml

07/06

TV Prefeito: Inscrições abertas para primeiro curso técnico do IFRJ de Niterói
http://tvprefeito.com.br/index.php/municipios/niteroi/inscricoes-abertas-para-
primeiro-curso-tecnico-do-ifrj 

Gerência de comunicação UENF: Reitor da UENF recebe pró-reitor da Udesc

http://www.uenf.br/dic/ascom/2017/06/06/ascom-informa-07-06-17/

Colégio Pedro II:  CPII participa do Forgrad Sudeste 2017

https://www.cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/223-noticiaas2017/6379-cpii-
participa-do-forgrad-sudeste-2017.html

08/06

Folha Dirigida: IFRJ oferece curso técnico em administração. Inscrições até o 
dia 28 de junho

https://www.folhadirigida.com.br/educacao/noticiario/ifrj-oferece-curso-tecnico-
em-administracao-inscricoes-ate-o-dia-28-de-junho

Rio Niterói: Inscrições abertas para primeiro curso técnico do IFRJ de Niterói 

https://rioniteroinoticiasonline.wordpress.com/2017/06/08/inscricoes-abertas-
para-primeiro-curso-tecnico-do-ifrj-de-niteroi/
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11/06

Mulher Viva: Trocando ideias sobre concepção e contracepção

http://www.mulherviva.com.br/single-post/Trocando-ideias-sobre-concepcao-e-
contracepcao

12/06

G1:  IFRJ Pinheiral abre inscrição para superior gratuito em licenciatura em computação

http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/ifrj-pinheiral-abre-inscricao-
para-superior-gratuito-em-licenciatura-em-computacao.ghtml

RC 24hrs: IFRJ de Arraial do Cabo abre curso sobre uso das normas ABNT e 
elaboração de trabalhos acadêmicos
http://rc24h.com.br/noticias/ver/27122/ifrj_de_arraial_do_cabo_abre_curso_sob
re_uso_das_normas_abnt_e_elaboracao_de_trabalhos_academicos

13/06

Lagos Notícias: IFRJ oferece curso sobre uso das normas da ABNT 

http://www.lagosnoticias.com.br/2017/06/ifrj-oferece-curso-sobre-uso-das-
normas.html

14/06

A Voz da Cidade: IFRJ abre inscrições para Licenciatura em Computação
http://www.avozdacidade.com/mobile/noticiasDetalhes.aspx?
IDNoticia=59269&IDCategoria=29 

Instituto JCA: Inscrições prorrogadas para o fortalecendo trajetórias 

http://www.ijca.org.br/inscricoes-prorrogadas-para-o-fortalecendo-trajetorias/

15/06

Destaque Popular: Samuca Silva lança Fórum Estratégico do Ensino Superior

http://www.destaquepopular.com.br/25566/Samuca-Silva-lanca-Forum-
Estrategico-do-Ensino-Superior.html
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16/06

O São Gonçalo: IFRJ oferece 108 vagas em SG e Niterói
http://www.osaogoncalo.com.br/servicos/25562/ifrj-oferece-108-vagas-em-sg-e-
niteroi?utm_source=InstantArticleMW&utm_medium=referral

Centro Universitário de Volta Redonda: Fórum Estratégico de Ensino 
Superior 

http://www.unifoa.edu.br/via-campus/forum-estrategico-de-ensino-superior

17/06

O Fluminense: IFRJ abre inscrições para cursos técnicos

http://www.ofluminense.com.br/en/atualidades/ifrj-abre-inscri
%C3%A7%C3%B5es-para-cursos-t%C3%A9cnicos

20/06

Foco Regional: IFRJ abre inscrições para cursos técnicos gratuitos em Volta 
Redonda

http://www.focoregional.com.br/Noticia/ifrj-abre-inscricoes-para-cursos-tecnicos-
gra

RJ Empregos.Net: IFRJ abre 585 vagas para cursos técnicos gratuitos - 
inscrições até dia 28/06

http://rjempregos.net/ifrj-585-vagas-p-cursos-tecnicos-gratuito-inscricoes-ate-
dia-2806/

Blog do LoteXV: IFRJ II Mostra Interdisciplinar 

http://blogdolotexv.blogspot.com.br/2017/06/ifrj-2-mostra-interdisciplinar-de.html

22/06

A Tribuna: IFRJ abre vagas para técnico em segurança do trabalho
http://www.atribunarj.com.br/ifrj-abre-vagas-para-tecnico-em-seguranca-do-
trabalho/

Canal 36: IFRJ – Volta Redonda de portas abertas

http://www.canal36.com.br/ifrj-volta-redonda-de-portas-abertas/noticia/772
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RJ Empregos.NET: IFRJ 585 vagas p/ cursos técnicos gratuito – Inscrições até 
dia 28/06

http://rjempregos.net/ifrj-585-vagas-p-cursos-tecnicos-gratuito-inscricoes-ate-
dia-2806-3/

Olho Vivo: Festival de música IFRJ VR reúne bandas da região Sul 
Fluminense 

http://www.olhovivoca.com.br/lazer/6064/festival-de-musica-ifrj-vr-reune-
bandas-da-regiao-sul-fluminense/

O Diário do Vale: IFRJ em Resende abre 70 vagas para cursos técnicos 
gratuitos
http://diariodovale.com.br/sem-categoria/ifrj-em-resende-abre-70-vagas-para-
cursos-tecnicos-gratuitos/

Jornal Beira Rio: IFRJ abre inscrições para cursos gratuitos em Resende

http://jornalbeirario.com.br/?p=50963 

23/06

G1:  IFRJ Resende abre vagas para cursos técnicos gratuitos

http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/ifrj-resende-abre-vagas-
para-cursos-tecnicos-gratuitos.ghtml

A Voz da Cidade: MEP vai discutir estratégias para o Enem 2017 neste 

sábado

http://avozdacidade.com/site/noticias/cidades/59448/

Pronatec: Cursos Técnicos IFRJ – Inscrições abertas, confira!

http://pronatec.pro.br/cursos-tecnicos-ifrj/

26/06

InfoEscola: Últimos dias de inscrições para o Processo Seletivo 2017/2 do 
IFRJ
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http://www.infoescola.com/noticias/ultimos-dias-de-inscricoes-para-o-processo-
seletivo-do-ifrj/

Prefeitura Municipal de Volta Redonda: Samuca Silva visita EPTC e apoia 
parceria entre Estado do Rio e Fundação CSN - Prédio da Escola Técnica pode 
receber cursos do Cederj e do IFRJ
http://www.portalvr.com/9-noticia-destaque/2714-samuca-silva-visita-eptc-e-
apoia-parceria-entre-estado-do-rio-e-fundacao-csn

28/06

A Voz da Cidade: Instituto Federal abre inscrições para cursos técnicos gratuitos
http://www.avozdacidade.com/mobile/noticiasDetalhes.aspx?
IDNoticia=59529&IDCategoria=29

_______________________________________________________________
__

01/06

Prefeitura de Caucaia: Turismo: Curso on-line gratuito qualifica para o setor

Estão  abertas  as  inscrições  para  o  curso  de  extensão  “Brasil  de  Braços 
Abertos”, oferecido pelo Ministério do Turismo e desenvolvido em parceria com 
o  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Rio  de  Janeiro 
(IFRJ/MEC)  para  a  qualificação  de  profissionais,  estudantes  e  gestores 
públicos. Uma comitiva da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (Setur) 
será submetida à capacitação.

O curso tem como objetivo promover a qualificação e o aperfeiçoamento dos 
profissionais que atuam na linha de frente do turismo, bem como a elevação da 
qualidade no atendimento ao turista.

 O ensino é gratuito, composto de 80 horas/aula e disponibilizado na plataforma 
on-line.  O prazo  para  cadastro  e  inscrição  segue  até  o  próximo dia  30  de 
setembro. O prazo para conclusão do curso é até 30 de dezembro de 2017.
 INSCRIÇÕES PARA ESTUDANTES
O  profissional  interessado  deve  acessar  a  página  do  programa 
(brasilbracosabertos.turismo.gov.br), efetuar cadastro e iniciar o curso.
 INSCRIÇÕES PARA GESTORES MUNICIPAIS
O  gestor  deve  acessar  a  página  do  programa 
(brasilbracosabertos.turismo.gov.br/municipio),  efetuar  cadastro  e  corroborar 
com o Termo de Compromisso.

Conselho Regional de Psicologia: Começa amanhã o II Seminário 
Psicologia, Gênero e Diversidade Sexual: Novos desafios 

Começa  amanhã  o  II  Seminário  Psicologia,  Gênero  e  Diversidade  Sexual: 
Novos desafios (?). O evento que será realizado pelo Conselho Regional de 
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Psicologia de Mato Grosso do Sul, por intermédio do seu Núcleo de Gênero 
Diversidade Sexual trará em sua abertura a Conferência "Violência de Gênero - 
Cenário  do  Feminicídio  no  Brasil,  ministrada pela  professora  Drª  Jaqueline 
Gomes de Jesus.

Jaqueline Gomes de Jesus é psicóloga e professora de Psicologia do Instituto 
Federal do Rio de Janeiro - IFRJ. Doutora em Psicologia Social, do Trabalho e 
das Organizações e Pós-Doutora pela Escola Superior de Ciências Sociais da 
Fundação Getúlio Vargas - CPDOC/FGV Rio. Ela é conhecida por seu trabalho 
focado  em  pesquisas  nas  áreas  de  saúde  do  trabalhador,  gestão  da 
diversidade, trabalho, identidade social e movimentos sociais, com ênfase em 
gênero e feminismo, orientação sexual e cor/raça.

O seminário acontecerá nos dias 02 e 03 de junho no auditório da UNIGRAN 
na Capital.  No segundo dia de evento, a partir  das 8h,  serão ofertadas três 
disciplinas:  “Violência  de  Gênero  e  o  Papel  da/o  Psicóloga/o”; 
“Transexualidade,  Violação  de  Direitos  Humanos  e  Psicologia”;  “Gênero, 
Sexualidade, Psicologia e Diferenças na Escola”.  Confira a programação do 
evento.  As inscrições podem ser feitas aqui. 

Rádios EBC: No Rádio Gibi desta semana você confere a edição do Game 
Fan Show realizada no campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia, em Paulo de Frontin.

Um lugar cheio de árvores, cachoeiras e passarinhos, na região do Estado do 
Rio de Janeiro conhecida como Vale do Café, assim é Engenheiro Paulo de 
Frontin, município que também abriga, desde 2010, um dos atuais 15 campi do 
IFRJ (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro), 
que oferta um Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais. Rádio Gibi foi 
conhecer esse Instituto e conferir um evento realizado lá: o Game Fan Show. 

Dois  colaboradores  do  programa,  Caio  e  Davi,  nos  ajudaram  na  tarefa  de 
reportar  o  evento,  além  de  outros  participantes  que  encontramos  por  lá. 
Também foi nosso guia nessa visita ao IFRJ de Paulo de Frontin o diretor do 
Instituto, professor Rodney Albuquerque. 

Essa edição de Rádio Gibi conta também a história da vocaloid Hatsune Miku, 
uma das artistas preferidas de nossa colaboradora Júlia. 
Ouça o programa no player abaixo.
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PCI Concursos:  IFRJ retifica Processo Seletivo para docentes pós-graduados 

http://pt.vocaloid.wikia.com/wiki/Hatsune_Miku
https://www.facebook.com/gamefanshow/
http://www.ifrj.edu.br/node/3142


O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 
(IFRJ) retifica edital de Processo Seletivo destinado a preencher duas vagas 
referentes às áreas de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

Houve mudança no salário,  que passa a variar  de R$ 1.966,67 a R$ 
2.752,60, equivalente a jornada de 20h semanais. Confira mais informações 
em nosso site, por meio do edital publicado hoje, 2, no Diário Oficial da União.

Os contratados como Professor Substituto irão ministrar as disciplinas de 
Cinesioterapia,  Recursos Fisioterapêuticos I,  Práticas Assistivas II,  e Terapia 
Ocupacional em Traumato-Ortopedia e Reumatologia, Supervisão de Estágio 
em  Terapia  Ocupacional.  É  necessário  ter  pós-graduação  em  nível  de 
especialização mestrado ou doutorado.

Com  término  no  dia  13  de  junho  de  2017,  as  inscrições  devem  ser 
realizadas das 9h às 15h, na Secretaria da Direção Geral, sala 103 - Bloco A, 
Campus Realengo, Rua Carlos Wenceslau, nº 343, Realengo, Rio de Janeiro - 
RJ. Os candidatos irão pagar taxa de R$ 50,00.

Em etapas de caráter eliminatório e classificatório, este Processo Seletivo 
válido por um ano irá se consistir em Entrevista e Análise de Currículo.

PCI Concursos: IFRJ divulga Processo Seletivo para docente na área de 
Petróleo e Gás 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 
(IFRJ)  objetiva contratar  por  meio de Processo Seletivo um novo Professor 
Substituto.

Há  oportunidade  para  a  área  de  Petróleo  e  Gás,  nas  disciplinas  de 
Tecnologia  de  Poços  e  Reservatórios,  Processamento  de  Gás  Natural, 
Processamento de Petróleo, Química do Petróleo, Biocombustíveis, Transporte 
e armazenamento, Operações de Dutos, Logística do Petróleo e Noções de 
Direito  do  Petróleo,  em  jornada  de  40h  semanais  de  trabalho,  com 
remuneração variável de R$ 3.117,22 até R$ 5.637,61.

Se você atende aos requisitos exigidos e deseja participar, inscreva-se no 
período de 05 a 21 de junho de 2017, das 9h às 18h, na Coordenação de Turno 
(COTUR) no Campus Duque de Caxias, localizada na Avenida República do 
Paraguai, nº 120, Vila Sarapui, em Duque de Caxias - RJ. A taxa é de R$ 50,00 
e deve ser recolhida através da GRU.

Este Processo Seletivo consiste de Análise de Currículo, a ser realizada 
provavelmente no dia 22 de junho de 2017, e Entrevista.

Para obter mais informações acesse o edital completo em nosso site.
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Portal Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense:  
Campus São Gonçalo do IFRJ busca apoio para criação de seu Napnee

Toda a experiência desenvolvida pelas equipes do setor ao longo dos anos 
serve  agora  de referência  para  os  trabalhos  de implantação  do Núcleo  do 

http://www.ifrj.edu.br/
http://portal.ifrj.edu.br/


campus São Gonçalo do IFRJ. De acordo com sua diretora adjunta, Gleyce 
Figueiredo,  no edital  de ingresso de novos estudantes  para  o próximo ano 
haverá cotas para deficientes. 

Atualmente o campus tem 600 estudantes matriculados nos cursos de Química 
Integrado  ao Ensino  Médio,  Segurança  no  Trabalho,  na  modalidade 
Concomitante e Subsequente e Pós-Graduação Latus Sensu em Ensino das 
Culturas  -  História  Africana  e  Afro-brasileira.  A coordenadora  do Núcleo  de 
Apoio  a  Portadores  de  Necessidades  Educacionais  Especiais  (Napnee)  do 
Campus Campos Centro, Sirley Brandão, explicou que o contato surgiu a partir  
de um servidor do Instituto de São Gonçalo, que é tradutor da Língua Brasileira 
de  Sinais  (Libras)  e  conhecedor  do  trabalho  do IFF. O Napnee do Campus 
Campos Centro foi criado em 2008, mas antes dessa data já oferecia serviços 
tendo o setor outro nome. 

Sirley observa que Núcleo local conseguiu, em mais de duas décadas, tornar-
se "um dos mais antigos e estruturados do país".  Participaram da visita ao 
campus  a  coordenadora  do  Napnee  em  São  Gonçalo,  Camila  Araújo  e  o 
prefeito do campus, Samuel Lopes. Gleyce disse estar impressionadas com a 
infraestrutura  do  Campus  Campos  Centro  e  que  a  troca  de  informações 
prosseguirá, visando a estruturação de seu campus.  

Instituto Federal de Alagoas: Câmara de Maceió aprova moção de 
congratulação ao Ifal após prêmio nos Estados Unidos

A Câmara Municipal de Maceió aprovou moção de congratulação ao Instituto 
Federal  de  Alagoas  (Ifal),  "pelo  ensino  de  qualidade  que  oferece  aos 
estudantes alagoanos, proporcionando a participação em projetos no exterior". 
A  iniciativa  foi  da  vereadora  Tereza  Nelma,  apoiada  pelos  demais 
vereadores, após estudantes do Campus Marechal Deodoro serem premiados 
nos Estados Unidos, com um projeto de combate à seca em Alagoas.
"Recebemos a moção com muita alegria e agradecemos à Câmara de Maceió 
pelo  reconhecimento.  Vejo  a  iniciativa  como um incentivo  não  apenas  aos 
estudantes do Campus Maceió, como também do Campus Marechal, já que 
grande parte dos nossos estudantes são da capital", afirma a diretora-geral do 
Campus Marechal Deodoro, Marília Gois.
Guilherme  Damasceno  e  Maryllya  Fonseca  cursam  Gestão  Ambiental  e 
venceram o Desafio Água no último mês de abril. O concurso é promovido pela 
Ambev, em parceria com a Brasa, maior associação de alunos do Brasil  no 
exterior. De acordo com a organização, mais de cem brasileiros que estudam 
na  China,  nos  Estados  Unidos,  na  Inglaterra,  na  Alemanha  e  em Portugal 
participaram da seleção.
Os estudantes do Ifal venceram com o projeto Palmas pra Vida, que propõe o 
reaproveitamento de águas cinzas derivadas de uma escola municipal de Major 
Izidoro,  terra  natal  da aluna Maryllya.  O projeto  foi  elaborado pelos  alunos 
durante  um  intercâmbio  em  Portugal, junto  com  os  amigos Emanoella 
Rodrigues e Higor Cerqueira, estudantes da UFRB (Universidade Federal do 
Recôncavo Baiano) e do IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro).

http://www2.ifal.edu.br/campus/site/marechal-noticias/estudantes-do-ifal-vencem-concurso-nos-eua-e-preparam-projeto-de-combate-a-seca-em-major-izidoro
http://www2.ifal.edu.br/campus/site/marechal-noticias/estudantes-do-ifal-vencem-concurso-nos-eua-e-preparam-projeto-de-combate-a-seca-em-major-izidoro


"Estamos felizes e emocionados com a moção,  é um título importante para 
nossa carreira. Ainda mais por ser um reconhecimento em uma cidade que não 
está incluída no projeto", disse Guilherme, ao saber da notícia.
De  acordo  com os  estudantes,  o  projeto  está  atualmente  no  processo  de 
mentorias e fechamento de adesão do contrato, ou seja,  ainda em fase de 
planejamento.  A expectativa  é  que  ele  comece  a  ser  implantado  ainda em 
2017. A moção de congratulação da Câmara de Maceió foi aprovada no dia 11 
de abril e encaminhada ao Ifal em maio.
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G1: IFRJ Pinheiral abre processo seletivo para curso gratuito de técnico em administração

Estão abertas até o dia 28 (quinta-feira) as inscrições para o processo seletivo do 
curso técnico gratuito em Administração oferecido pelo Instituto Federal do Rio de 
Janeiro (IFRJ), no campus Pinheiral, no Sul do Rio de Janeiro. Podem se cadastrar 
estudantes do 2º ou 3º ano do Ensino Médio e aqueles que já concluíram este nível 
educacional. As informações são da assessoria de imprensa do campus.
De acordo com o comunicado, as inscrições são presenciais e devem ser feitas 
secretaria da unidade, das 14h às 20h. Para se cadastrar, o candidato deve portar 
original e cópia de documentos pessoais (RG e CPF). Não há taxa de inscrição e a 
seleção será realizada por sorteio público. Clique e confira o edital.
Ainda segundo a nota, o curso é gratuito, noturno e tem a duração de três semestres, 
acrescidos de horas de estágio. O campus oferece aos estudantes jantar gratuito, 
oportunidades de estágios e de bolsas de estudos, mediante aprovação em edital 
interno.  Estudantes  de  Piraí  e  Barra  Mansa  têm transporte  gratuito  através  de 
parcerias com as prefeituras das respectivas cidades. Mais informações pelo telefone 
(24) 3356-8204.
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TV Prefeito: Inscrições abertas para primeiro curso técnico do IFRJ de Niterói

O  IFRJ  Campus  Niterói  está  oferecendo  vagas  para  o  curso  técnico  em 
administração e que pode ser feito junto com o Ensino Médio. O curso tem 
duração  de  1  ano  e  vai  ser  no  período  noturno.  A inscrição  é  gratuita  e 
presencial, na Fundação Oscar Niemeyer, Rua Professor Plínio Leite, Caminho 
Niemeyer, Centro, até o dia 28 de junho, das 10h às 16h, de segunda à sexta.

O  candidato  deve  preencher  previamente  a  ficha  de  inscrição 
http://bit.do/IFRJficha e comparecer ao local munido dos documentos exigidos 
no  edital:  http://bit.do/IFRJedital.  A  seleção  será  por  sorteio  público,  que 
acontecerá  no  dia  6  de  julho,  às  14h,  no  próprio  campus.  Confira  mais 
informações:  https://goo.gl/qtPVnL  e  não  perca  a  oportunidade  de  se 
especializar. Marca os amigos aqui e boa sorte!

http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/concomitante


Gerência de comunicação UENF: Reitor da UENF recebe pró-reitor da Udesc

Pró-reitora de Graduação participa de Fórum relevante na região

A pró-reitora de Graduação da UENF, Marina Suzuki, esteve no Fórum de Pró-
Reitores de Graduação da Região Sudeste – ForGRAD. O evento aconteceu 
nos dias 01 e 02/06/17 no campus Rio de Janeiro do IFRJ. O tema este ano foi 
“A Trajetória Acadêmica dos Graduandos: Desafios e perspectivas”.

O objetivo do Fórum é elaborar políticas e diretrizes básicas que permitam o 
fortalecimento das ações comuns e inerentes às pró-reitorias, em nível nacional 
e  regional.  E  também  contribuir  para  a  formulação  e  implementação  de 
políticas públicas de Educação Superior, que visem ao pleno desenvolvimento 
do país de forma articulada com órgãos governamentais e outros segmentos 
da sociedade civil.

Marina destaca que um dos assuntos discutidos no Fórum foi a situação de 
crise  na  educação  do  Brasil,  tanto  nas  universidades  públicas,  quanto  nas 
gratuitas, sendo elas estaduais e federais. “Uma grande preocupação dos pró-
reitores é com a manutenção do ensino público. Atualmente ¾ dos alunos de 
graduação estão nas instituições privadas, e o governo vem investindo mais 
recursos nas instituições privadas, e pouco nas públicas. ”

O Fórum de Pró-Reitores de Graduação é constituído por todos os pró-reitores 
de  Graduação,  ou  ocupantes  de  cargos  equivalentes,  das  Instituições  de 
Ensino que oferecem cursos de Graduação.

Colégio Pedro II:  CPII participa do Forgrad Sudeste 2017

Com o tema “A Trajetória Acadêmica do Graduando: Desafios e Perspectivas”, 
o Fórum de Pró-Reitores de Graduação (Forgrad) reuniu-se no campus Rio de 
Janeiro do IFRJ, nos dias 1 e 2 de junho. O evento promoveu debates sobre 
como  o  atual  momento  político  e  econômico  influencia  na  trajetória  dos 
estudantes dos cursos de graduação.
 
As mesas de debate discutiram os seguintes temas: “Políticas de Acesso ao 
Ensino Superior”,  “Graduandos:  Expectativas,  Desafios  e Ações”,  “Evasão e 
Retenção  nos  Cursos  de  Graduação:  identificando  estratégias  de 
enfrentamento”  e  “Educação Inclusiva,  Permanência  e  Êxito  nos Cursos  de 
Graduação”.
 
Ao final dos trabalhos, foi elaborada a Carta do Rio de Janeiro, uma reflexão 
coletiva acerca dos temas que influenciam o desenvolvimento das instituições 
de  ensino  superior  brasileiras;  o  intercâmbio  de  conhecimento  e  o 
fortalecimento nas relações interinstitucionais.
 
O Colégio Pedro II foi representado pela professora Lygia Vuyk, a pedido da 
pró-reitora de Ensino, Eliana Myra.



Assessoria de Comunicação 
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Folha Dirigida: IFRJ oferece curso técnico em administração. Inscrições até o 
dia 28 de junho

O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), campus de São João de Meriti, na 
Baixada  Fluminense,  está  com  as  inscrições  abertas  para  o  curso  técnico 
Concomitante/Subsequente  em  Administração.  Ao  todo,  são  oferecidas  72 
vagas, em dois turnos (vespertino e noturno), com 36 alunos cada. 

O cadastro deverá ser feito, presencialmente, até o dia 28, das 13h às 19h. O 
interessado  em  concorrer  uma  vaga  deve  levar  original  e  uma  cópia  do 
documento de identidade e do CPF. 

No ato da inscrição o aluno deve escolher entre ampla concorrência ou pelo 
sistema de reserva  de vagas,  dedicado aos alunos de escolas públicas  ou 
ENCCEJA;  candidatos  que  autodeclarem  pretos,  pardos  ou  indígenas  e 
pessoas com deficiência. 

A seleção dos novos alunos será feita por meio de sorteio público, marcado 
para o dia 6 de julho. O resultado e a listagem de convocação para entrega de 
documentos serão divulgados no dia 11 de julho. 

Inscrições: São João de Meriti, Rua Vala da Divisa, s/n°, em Coelho da Rocha 
(no antigo Ciep 189)

Rio Niterói: Inscrições abertas para primeiro curso técnico do IFRJ de Niterói 

O Ifrj  Campus  Niterói está  oferecendo  vagas  para  o  curso  técnico  em 
administração e que pode ser feito junto com o Ensino Médio. O curso tem 
duração  de  1  ano  e  vai  ser  no  período  noturno.  A inscrição  é  gratuita  e 
presencial, na Fundação Oscar Niemeyer, Rua Professor Plínio Leite, Caminho 
Niemeyer, Centro, até o dia 28 de junho, das 10h às 16h, de segunda à sexta.  
O  candidato  deve  preencher  previamente  a  ficha  de 
inscrição http://bit.do/IFRJficha e comparecer ao local munido dos documentos 
exigidos  no  edital: https://goo.gl/g3Dpa4
A seleção será por sorteio público, que acontecerá no dia 6 de julho, às 14h, no 
próprio campus. Confira mais informações: https://goo.gl/qtPVnL e não perca a 
oportunidade de se especializar. Marca os amigos aqui e boa sorte!
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Mulher Viva: Trocando ideias sobre concepção e contracepção

Na terça-feira, terei o prazer de participar do projeto Farmácia em Pauta, criado 
pela  equipe  de  professores  do  curso  técnico  em  farmácia  do  IFRJ.  São 
promovidos  encontros  que  têm  a  proposta  de  abordar  temas  atuais 
relacionados à área farmacêutica.
 
Vamos conversar sobre concepção, contracepção, uso de hormônios sintéticos 
e as alternativas naturais que existem para planejar sua vida reprodutiva.
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FqtPVnL&h=ATOKWWbEMhNyM9BEFndaRg0f-Ke3ZRQr9cDbWhhXhf_C3NVHy_G2FDxuDY5ghxfoZYU5qvi5PNKE3Fu5bYMpOt7qgxd0VK6aeMf-pMVu8vHBH0G5GorbYa_KvcnEaG19PEZhyaQ7WDfieRJvcYtr1ozM&enc=AZP1gyK0vZS0g7qVOQZajGAo7mmCV_yHYUZjmb6pm8Uyf7s8ANa0aWYCSn054JY1MbRtw8eZD_JiMkSSMvaK93HGM8NLXIdwe76rIXXva5aIVrwGrU3U1KR9j25CUV7CjkxdZABNLL3RkFuNJplC9CtvajD4j2oyXgpryd5wqb8s0nA0_JvOKQtFSBU9SiSkhUkumUQb8Oj1-vnnS1pRdUmD&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fg3Dpa4&h=ATOz7Y_EMT-Bt6Tvl5ock6SPANkpWoghf4JZyoedneaLjEFbyMmWp6YPbE-f56nMLPoVKCBTWE9LCEkHBgVefik0rHvmwEStnTPKgsNWtT194Q5qt6J67-5PkOG41K2tDilv8A1ICRemXFFY1UfevWzu&enc=AZO-_ubEks3ffm1pY35jpYsZnBGyFO463hU-7TUl19TqhaZRq4s2v26jeQDGOZtvxGZzniM4urtHCuZXDO46OdfXbmUTzaiKXQLDrYYPsg6HHG7AytbwqTEeos536XTNXzIFY8R6QPTy5Y5w3Z-rw3ZXjFT3ji-I8ToxdJ2f9H10neVEyll_wvWkdOL2k5MF4otICpxtttpZfk_r3i5IWXLf&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.do%2FIFRJficha&h=ATNwtGi0XTV4fq08Tu7smBXyl7qctfvXkWMYLnrYO89sjGEywb2o_68qf5yPCQUGE4vBKkdy1EA6Eel8sUWUxlbljxtqbo7CYXchdi85x0aeOUIH0uqir-yKBizs_9TM_eRcMlhzERFHHerQl5LTvNPm&enc=AZNR5r4lEHjfP2aRJpNSC5YafLsgdjJ7zOB01v8CFFW7wR0tKdQGSlV72T6Ck-le7FuhdPjOqyTDmjXLS7qOECTUuwEg5_Ax9qBujk7moPmSLf8iAm5wL4v1OHQBd8DhIAWB-iz3NTgaAXfiYhKscgJ0lrb-KeTJ_3edrK5CUgsXTPv-1pniStkQibm58NX_5aKx29vmVAT6GWJ9fddCDm_Y&s=1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016736857046&fref=mentions


Imperdível!
 
Trocando ideias sobre concepção e contracepção com a Dra Luciana Lopes 
Lemos
Dia: 13/06 - terça-feira
Horário: 10:30
Local: IFRJ, Rua Senador Furtado, 121 - Auditório
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G1:  IFRJ Pinheiral abre inscrição para superior gratuito em licenciatura em computação

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito em Licenciatura em Computação do 
campus Pinheiral do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ). O cadastro segue até 
26 (segunda-feira), na unidade do campus, que fica na Rua José Breves, nº 550, no 
Centro. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. As informações são 
da assessoria de imprensa do IFRJ.
De acordo com o comunicado, não haverá taxa de inscrição e o processo de seleção 
de alunos utilizará a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) das edições de 
2013, 2014, 2015 ou 2016. Os procedimentos da inscrição, cronograma completo do 
processo seletivo e informações, podem ser encontrados no site.
Ainda segundo a nota, o curso será gratuito e terá duração de oito semestres. As 
aulas  acontecerão  de  segunda  a  sexta-feira,  das  18h  às  22h,  com  eventuais 
atividades no sábado, no período entre 8h e 12h. Mais informações pelo telefone (24) 
3356-8204.

RC 24hrs: IFRJ de Arraial do Cabo abre curso sobre uso das normas ABNT e 
elaboração de trabalhos acadêmicos
O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) campus Arraial  do Cabo, abriu 
inscrições  para  o  curso  de  extensão  "Conhecendo  e  Pesquisando:  da 
Normatização de Trabalhos ao Uso das TICs". O curso vai abordar o uso das 
normas (ABNT NBR) da elaboração de trabalhos acadêmicos, que tratam dos 
seguintes  temas:  artigo  em  publicação  periódica  científica  impressa; 
referências; elaboração; citações em documentos; trabalhos acadêmicos.
 
Além disso, ensinará o aluno a usar as ferramentas das TICs (tecnologias da 
informação  e  comunicação)  Google  e  Google  Acadêmico,  bem  como  dos 
portais  Capes,  da  Biblioteca  Nacional  Digital  e  do  Instituto  Brasileiro  de 
Informação  em  Ciência  e  Tecnologia  (Ibict),  úteis  à  construção  do 
conhecimento acadêmico. 

As aulas acontecem dias 19, 21, 26 e 28 de junho e 3 de julho (segundas e 
quartas-feiras), das 14 às 18 horas.

Outras  informações  e  as  inscrições  podem  ser  buscadas  via  email: 
coex.cac@ifrj.edu.br / cobib.cac@ifrj.edu.br  ou pelo telefone (22) 2622-9202.
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https://www.facebook.com/events/1290431581055365/?ti=cl
https://www.facebook.com/events/1290431581055365/?ti=cl


Lagos Notícias: IFRJ oferece curso sobre uso das normas da ABNT 

O IFRJ Campus Arraial do Cabo, está com inscrições abertas para curso de 
normas da ABNT e elaboração de trabalhos acadêmicos. Vinte vagas estão 
sendo oferecidas e as inscrições podem ser feitas até o dia 19 de junho. 
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A Voz da Cidade: IFRJ abre inscrições para Licenciatura em Computação
PINHEIRAL
O Campus Pinheiral do Instituto Federal do Rio de Janeiro está com inscrições 
abertas  para o curso superior  gratuito em Licenciatura em Computação.  As 
inscrições seguem até o dia 26 de junho de 2017 e deverão ser realizadas, 
exclusivamente,  no  Campus  Pinheiral,  localizado  à  Rua  José  Breves,  550, 
Centro, Pinheiral, de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas. 
O curso Licenciatura em Computação será ofertado de forma gratuita e terá a 
duração de oito semestres. As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, das 
18 às 22 horas, com eventuais atividades no sábado, no período entre 8 e 12 
horas.
Não haverá taxa de inscrição e o processo de seleção de alunos utilizará a 
nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) das edições de 2013, 2014, 
2015  ou  2016.  Os  procedimentos  da  inscrição,  o  cronograma  completo  do 
processo seletivo e demais informações, o candidato pode encontrar na página 
da unidade: http://portal.ifrj.edu.br/pinheiral/graduacao. 
O coordenador do curso, Professor Cilmar Santos de Castro, afirmou que o 
objetivo desta graduação é formar profissionais de Computação - Educação, 
habilitados para atuar em diversos espaços. “Com ênfase em desenvolvimento 
de software e de soluções educacionais, ” complementou. 
Sobre  o  mercado  de  trabalho,  o  Professor  Cilmar  defendeu:  “Há  amplas 
oportunidades  de  atuação  profissional,  que  vai  desde  o  ensino  formal  — 
habilitação adquirida pela formação em licenciatura — à atuação em núcleos 
de  educação  a  distância,  empresas  de  desenvolvimento  de  software, 
treinamento empresarial e o desenvolvimento carreira acadêmica”.

Instituto JCA: Inscrições prorrogadas para o fortalecendo trajetórias 

Inscrição pode ser realizada até 28 de junho
Os interessados em participar do Fortalecendo Trajetórias têm até o dia 28 de 
junho para fazer a inscrição. O objetivo do programa é fortalecer a trajetória 
escolar dos bons alunos de baixa renda, oriundos da rede pública de ensino, 
através  do  acompanhamento  do  ensino  aprendizagem desde  a  entrada  no 
Ensino Médio nas escolas públicas e particulares de qualidade, até o ensino 
superior.

Podem participar  adolescentes de 13 a 15 anos moradores de Niterói,  São 
Gonçalo e Itaboraí que estejam cursando o 9º ano do ensino fundamental da 
rede pública  de ensino.  As inscrições são gratuitas.  O primeiro passo para 
participar  do  processo  seletivo  é  ler  o  edital,  disponível  no  site  do  IJCA 
(www.ijca.org.br). Os adolescentes que estiverem dentro dos critérios devem 
imprimir a ficha de inscrição e entregar, juntamente com os demais documentos 
solicitados,  na  sede  do  instituto  até  28  de  junho.  É  obrigatório  que  o 
adolescente faça a sua inscrição acompanhado do responsável legal.



A  primeira  fase  do  programa  é  o  reforço  escolar.  Nesta  etapa,  alunos 
participam de um curso preparatório de língua portuguesa e matemática com 
140h de duração.  O intuito  é  reforçar  conteúdos  básicos  e  criar  condições 
mínimas  para  futuros  exames  em  escolas  de  excelência.  Os  alunos  que 
participam  do  Reforço  recebem  apoio  para  se  inscrever  nos  processos 
seletivos  de  escolas  públicas  de  qualidade,  tais  como  Colégio  Pedro  II  e 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). 
Entre  os  anos  de  2013  e  2016,  174  adolescentes  participaram  do  reforço 
escolar no IJCA. Só em 2017, 32 alunos ingressaram em escolas públicas de 
qualidade.

O curso preparatório do Fortalecendo Trajetórias faz parte do #TamoJunto 9º 
ano, movimento que tem como propósito articular ações em conjunto com foco 
em ampliar oportunidades educacionais de adolescentes em fase de transição 
para o ensino médio. A iniciativa, apartidária e em prol da educação, reúne o 
poder público, organizações sociais e privadas de São Gonçalo e Niterói.

A segunda  fase  do  programa  compreende  o  Acompanhamento  no  Ensino 
Médio.  Nesta  etapa,  os  adolescentes  selecionados  são  contemplados  com 
benefícios  que  incluem  orientação  e  mentoria  educacional,  assistência 
estudantil, materiais didáticos e atividades extracurriculares. O foco desta fase 
é investir no desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional do aluno.
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Destaque Popular: Samuca Silva lança Fórum Estratégico do Ensino Superior

Idealizado pelo prefeito de Volta Redonda, Fórum reúne o Poder Público e seis 
instituições de ensino para ofertar a melhor qualidade de vida à população

O  Fórum  Estratégico  do  Ensino  Superior  de  Volta  Redonda  foi  lançado 
oficialmente nessa semana (quarta-feira, dia 14), no Teatro Maestro Franklin de 
Carvalho  Júnior,  no  Colégio  Getúlio  Vargas,  no  bairro  Laranjal.  A entidade, 
idealizada pelo  prefeito  Samuca  Silva,  reúne  seis  instituições  de ensino  da 
cidade: UFF, Unifoa, UBM, UGB, FASF e Instituto Federal do Rio de Janeiro 
(IFRJ),  além  do  próprio  Governo  Municipal.  A ideia  do  Fórum  é  reunir  as 
universidades  para  pensarem,  junto  com a prefeitura,  em políticas  públicas 
utilizando  as  ideias  acadêmicas  para  melhorar  a  qualidade  de  vida  da 
população de Volta Redonda. 
"É um momento histórico. É sonho que sai do papel e ganha a realidade. E 
essa realidade é a melhoria de qualidade de vida da nossa população. Quero e 
vamos fazer Volta Redonda grande. O que queremos do ensino superior daqui 
a 20 anos? Isso é o que vamos discutir. Volta Redonda é um celeiro de mão de 
obra intelectual com mais de 30 mil universitários e devemos aproveitá-los com 
parcerias”, discursou Samuca Silva, que continuou:
“Volto a dizer que quem escolhe as instituições de ensino são os estudantes. 
No Fórum, esquecemos as disputas mercadológicas para pensar no bem-estar 



da comunidade. Não vejo como, por exemplo, o Governo Municipal contratar 
uma empresa de fora para elaborar projetos que podem ser realizados pelos 
nossos  acadêmicos.  O  Fórum  está  no  Plano  de  Governo,  autenticado  em 
cartório  em  junho  de  2016.  Porém,  isso  não  aconteceria  se  houvesse  a 
colaborações  de  todos  vocês  das  universidades”,  ressaltou  Samuca  Silva, 
arrancando aplausos da plateia. No evento, o prefeito foi acompanhado pelo 
secretário  municipal  de Planejamento,  Júlio  Andrade;  e  de Desenvolvimento 
Econômico  e  Turismo,  Joselito  Magalhães;  além  do  presidente  da  Fevre 
(Fundação Educacional de Volta Redonda), Eduardo Dessupoio. 
O vice-presidente da Unifoa (Centro Universitário de Volta Redonda), Eduardo 
Guimarães  Prado,  destacou  a  importância  de  Volta  Redonda  unida  para  o 
benefício de toda região: "O Fórum é um ato muito importante e capitalizado 
pela prefeitura que traz um grande fruto para cidade: a melhoria da qualidade 
de vida da comunidade. Volta Redonda é um município que olha para a frente,  
unindo as melhores mentes para o benefício da população. Melhoria em Volta 
Redonda é também melhoria para toda região”.
Na  mesma  linha  de  raciocínio,  o  diretor  da  FASF  (Faculdade  do  Sul 
Fluminense),  Cláudio Menchise,  complementou dizendo sobre a importância 
dos jovens acadêmicos nos trabalhos nas comunidades.  “Temos um capital 
intelectual que quer e precisa ajudar os moradores de Volta Redonda. O Fórum 
já é uma realidade que beneficiará a cidade em diversos setores”.     

VOLTA DO DIÁLOGO ENTRE AS UNIVERSIDADES
Aos 82 anos, e bem lúcido,  o reitor  do UBM (Centro Universitário de Barra 
Mansa),  Leandro Álvaro  Chaves,  lembrou que décadas atrás  já  havia  esse 
diálogo entre as entidades de Ensino Superior da região. Porém, os encontros 
foram extintos após a criação do sindicato no Rio de Janeiro. “O atual prefeito  
de  Volta  Redonda  reestruturou  uma  ideia  antiga  para  beneficiar  o  ensino 
superior da região”.
Geraldo Di Biase Filho, reitor  da UGB, também destacou essa antiga união 
entre as universidades do Sul Fluminense, dando o próprio exemplo. “Sou da 
primeira turma de medicina da UniFoa. O mercado mudou muito e precisamos 
voltar a unir força em prol da população de toda a nossa região”.    
O  professor  Paulo  André  Jácome,  representante  da  Universidade  Federal 
Fluminense, parabenizou o prefeito Samuca Silva e disse que não há outro 
motivo das universidades a não ser pensar no bem-estar da população. “Temos 
ensino de qualidade para simplesmente pensar na melhoria de qualidade de 
vida da nossa população”.
Ana Paula Damato Benfeito, representante do IFRJ no lançamento do Fórum, 
lembrou  que,  aos  17  anos,  teve  que  buscar  conhecimento  fora  de  Volta 
Redonda  porque,  em sua  área  de  atuação,  não  havia  cursos.  Trinta  anos 
depois, conta ela, a cidade de Volta Redonda mudou e precisa cada vez mais 
avançar: “E o Fórum essencial para isso”, resumiu.     

GRUPO DE TRABALHO DO FÓRUM
A ideia  do  Fórum do Ensino  Superior,  que  tem como presidente  o  prefeito 
Samuca Silva, é realizar reuniões de trabalho duas vezes por mês para discutir 
ações entre o poder público e as universidades. As primeiras ideias já surgiram 
como a  participação  dos acadêmicos  no PPA (Plano PluriAnual)  Digital,  do 
Orçamento Participativo, com a apresentação de projetos para Volta Redonda.



Além disso, o Fórum está estudando a possibilidade do Congresso Regional de 
Ensino, com palestras, exposições e cursos. As instituições já participaram da 
Rua de Compras, na Avenida Sávio Gama, com prestações de serviços – na 
área de saúde, esporte e lazer – com os estudantes das universidades.
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O São Gonçalo: IFRJ oferece 108 vagas em SG e Niterói
Estão abertas, até o próximo dia 28, as inscrições para os cursos técnicos do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). A 
unidade  de São Gonçalo  oferece formação em Segurança do Trabalho em 
duas turmas de 36 alunos cada, nos turnos da tarde e noite. Em Niterói, há 36 
vagas para Administração, à noite.
Os cursos são oferecidos àqueles que cursam ou já cursaram o ensino médio. 
Para  se  inscrever,  o  candidato  ou  o  responsável  legal  deve  comparecer  à 
unidade desejada, com original e cópia da carteira de identidade e da ficha de 
inscrição. A ficha e o edital estão disponíveis em ifrj.edu.br/processo-seletivo-
tecnico/concomitante.  Não  é  cobrada  qualquer  taxa.  Os  candidatos  serão 
selecionados através de sorteio, no dia 6 de julho.
O IFRJ São Gonçalo funciona no antigo Ciep 436 - Neuza Brizola, que fica na 
Rua José Augusto Pereira dos Santos, s/nº, Neves. O atendimento é das 10h 
às 19h. Já a unidade niteroiense recebe inscrições das 10h às 16h, na Rua 
Plínio Leite, s/n°, Centro (próximo ao Terminal Rodoviário João Goulart).

Centro Universitário de Volta Redonda: Fórum Estratégico de Ensino 
Superior 

Os  laços  entre  o  UniFOA  e  outras  cinco  instituições  da  região  foram 
formalizados, nessa quarta-feira, 14, no Lançamento do Fórum Estratégico de 
Ensino  Superior.  O  evento,  realizado  pela  Prefeitura  Municipal  de  Volta 
Redonda, no Teatro Maestro Franklin de Carvalho, no bairro Laranjal, concede 
o pontapé inicial para unir educação e cidadania.

As seis instituições de ensino da cidade - UniFOA, UFF, UBM, UGB, FASF e 
Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), além do próprio Governo Municipal, 
irão pensar juntas em políticas públicas utilizando as ideias acadêmicas para 
melhorar a qualidade de vida da população de Volta Redonda. 

Participaram  do  evento  o  vice-presidente  da  Fundação  Oswaldo  Aranha, 
Eduardo Prado; a reitora do centro universitário, Claudia Utagawa; o pró-reitor 
acadêmico, Carlos José Pacheco; o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, 
Alden  Neves;  o  pró-reitor  de  extensão,  Otávio  Mithidieri,  professores  e 
coordenadores de cursos.

Atualmente existem cerca de 30 mil  estudantes  matriculados nas diferentes 
instituições de ensino  superior  da  cidade,  o  que faz  de Volta  Redonda  um 
relevante polo universitário regional.



“O  fórum  tem  como  principal  objetivo  pensar  em  formas  de  promover  a 
integração científica e acadêmica entre as instituições. A união irá beneficiar os 
universitários, porque surgirão projetos para o meio acadêmico, e a população, 
já que as ações vão melhorar a qualidade de vida das pessoas”, adiantou o 
secretário de planejamento, Júlio César de Abreu.

O UniFOA é parceiro da prefeitura em várias áreas do conhecimento. “É um 
momento  inovador  que  propõe  um  ganho  imenso  do  ponto  de  vista  da 
cidadania,  porque quando abordamos as políticas  públicas  na sala  de aula 
ficamos no campo da teoria e, aqui, entenderemos, de fato, quais são essas 
demandas  e  como  podemos  agir”,  pontuou  a  reitora  do  UniFOA,  Claudia 
Utagawa.

Segundo  a  coordenadora  do  curso  de Engenharia  Ambiental,  Ana  Carolina 
Callegario, muitos projetos estão em andamento em parceria com a prefeitura. 
“O objetivo  da academia  é formar profissionais  prontos  para  o  mercado de 
trabalho;  nada  mais  importante  que  formá-los  também  para  atender  às 
necessidades da sua região”, finalizou Ana.
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O Fluminense: IFRJ abre inscrições para cursos técnicos

Para se inscrever, o candidato deve comparecer à unidade desejada

Estão  abertas,  até  28  de  junho,  as  inscrições  para  os  cursos  técnicos  do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). 
 A unidade  de  São  Gonçalo  está  oferecendo  formação  em  Segurança  do 
Trabalho em duas turmas de 36 alunos cada uma, sendo uma no período da 
tarde  e  outra  no  período  da noite.  Em Niterói  há  oferta  de  36 vagas para 
Administração, apenas no período noturno. Os cursos são oferecidos àqueles 
que cursam ou já cursaram o Ensino Médio. 

Inscrição -  Para  se  inscrever,  o  candidato  ou  o  responsável  legal  deve 
comparecer  à  unidade desejada,  munido de original  e  cópia da carteira  de 
identidade,  além  da  ficha  de  inscrição.  A ficha  e  o  edital  completo  estão 
disponíveis  no  portal  do  IFRJ  (portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-
tecnico/concomitante).
Não há cobrança de taxa para concorrer às vagas dispostas no concurso. Os 
candidatos serão selecionados por meio de um sorteio, a ser realizado no dia 6 
de julho.

O IFRJ São Gonçalo funciona no antigo Ciep 436 (Neuza Goulart Brizola), que 
fica na Rua José Augusto Pereira dos Santos, em Neves. O atendimento para 
candidatos é das 10h às 19h. 

Já a unidade de Niterói recebe inscrições das 10h às 16h, na Rua Plinio Leite,  
no Centro (próximo ao Terminal Rodoviário João Goulart). 
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Foco Regional: IFRJ abre inscrições para cursos técnicos gratuitos em Volta 
Redonda



http://www.focoregional.com.br/Noticia/ifrj-abre-inscricoes-para-cursos-tecnicos-
gra

(Site não autoriza cópia de texto.)

RJ Empregos.Net: IFRJ abre 585 vagas para cursos técnicos gratuitos - 
inscrições até dia 28/06

http://rjempregos.net/ifrj-585-vagas-p-cursos-tecnicos-gratuito-inscricoes-ate-
dia-2806/

(Site não autoriza cópia de texto.)

Blog do LoteXV: IFRJ II Mostra Interdisciplinar 

BELFORD  ROXO  - O  IFRJ  campus  Belford  Roxo  realizará  a 2ª  Mostra 
Interdisciplinar  de  Produtos  e  Serviços  (MIPES).  Com  o 
tema “Empreendedorismo e Gestão de Negócios, Desenvolvimento de produto 
Têxtil e de Moda, Ecodesign de Acessórios de Moda”, o evento acontecerá na 
sede provisória  do campus,  localizada na Avenida Joaquim da Costa Lima, 
bem em frente ao 39° BPMERJ no bairro de São Bernardo e no dia 24 de junho 
próximo sábado, das 9:30h às 18h e é ABERTO AO PÚBLICO.

O campus Belford Roxo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio de Janeiro (IFRJ) encontra-se em pleno funcionamento e disponibiliza 
diversos cursos de qualificação profissional.

Para mais informações sobre o IFRJ Instituto Federal de Educação, Ciências e 
Tecnologia  do  Rio  De  janeiro  favor  acessar: http://portal.ifrj.edu.br/ (Novo 
Link) ou http://www.ifrj.edu.br/ (Link antigo)

Fonte: IFRJ Campus Belford Roxo
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A Tribuna: IFRJ abre vagas para técnico em segurança do trabalho

O  curso  de  Segurança  do  Trabalho  disponibilizará  36  vagas  por  turno  e 
distribuição  das  mesmas  serão  por  meio  de  sorteio,  sem  necessidade  de 
realizar provas.

O  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Rio  de  Janeiro, 
Campus São Gonçalo, está disponibilizando vagas para o Curso Técnico de 
Segurança do Trabalho. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 28, 
na secretaria da escola das 8h às 18h, os candidatos deverão estar munidos 
de documento de identidade original e cópia.

Serão ofertadas 72 vagas divididas igualmente para os turnos da tarde e noite. 
O sorteio das vagas será realizado no dia 6 de julho, no auditório do colégio. A 
instituição  de  ensino  fica  localizada  na  Rua  Dr.  José  Augusto  Pereira  dos 

http://www.ifrj.edu.br/
http://portal.ifrj.edu.br/
http://rjempregos.net/ifrj-585-vagas-p-cursos-tecnicos-gratuito-inscricoes-ate-dia-2806/
http://rjempregos.net/ifrj-585-vagas-p-cursos-tecnicos-gratuito-inscricoes-ate-dia-2806/
http://www.focoregional.com.br/Noticia/ifrj-abre-inscricoes-para-cursos-tecnicos-gra
http://www.focoregional.com.br/Noticia/ifrj-abre-inscricoes-para-cursos-tecnicos-gra


Santos, s/nº, Neves, São Gonçalo. Os horários das aulas são de 13h às 18h no 
turno da tarde e de 18h às 22h no turno da noite. Para mais informações, entrar 
em contato através do telefone: 2624-9008.

Canal 36: IFRJ – Volta Redonda de portas abertas

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) 
campus Volta Redonda, localizado no Aterrado, está realizando a II Semana de 
Ensino, Pesquisa e Extensão (SEMEPE) do campus. A SEMEPE é um evento 
anual,  gratuito e aberto ao público,  que tem como objetivo a divulgação do 
conhecimento  científico  e  integração  entre  o  IFRJ  de  Volta  Redonda  e  a 
comunidade  do  entorno  do  campus.  Isso  ocorre  através  de  uma  mostra 
técnico-científica e didático-pedagógica de projetos de alunos e professores de 
diversos cursos. Este ano ela acontece entre os dias 22 a 24 de junho, com o 
tema é “O Brasil atual e os desafios da educação, ciência e tecnologia”. 

O  evento  abrange  ainda  duas  outras  atividades  que  já  fazem  parte  do 
calendário do IFRJ, a Jornada Científica - que está em sua oitava edição - e a 
Semana da tecnologia  (SEMATEC Sul)  –  que  está  em sua sétima  edição. 
Neste ano a SEMEPE traz também uma novidade, o Festival de Música, no 
qual as bandas da comunidade externa e interna poderão se apresentar com 
músicas autorais e cover na quadra poliesportiva do campus, no último dia.

A  programação  conta  com  palestras,  minicursos,  oficinas,  exposições  de 
projetos  e  atividades  culturais  dentro  de  cada  área  de  trabalho  ou 
conhecimento.  Escolas  e  empresas  foram convidadas  a  participar,  além de 
toda a comunidade externa interessada. 

Um  dos  projetos  que  chamou  mais  atenção  nesta  edição  foi  o  Planetário 
Digital,  os alunos e visitantes fizeram fila para poderem ter acesso a ele. O 
primeiro dia do evento foi um sucesso, superando a expectativa de público que 
a organização tinha em relação ao número de visitantes que compareceu à 
SEMEPE do ano passado. 

RJ Empregos.NET: IFRJ 585 vagas p/ cursos técnicos gratuito – Inscrições até 
dia 28/06

http://rjempregos.net/ifrj-585-vagas-p-cursos-tecnicos-gratuito-inscricoes-ate-
dia-2806-3/

(Site não autoriza cópia de texto.)

Olho Vivo: Festival de música IFRJ VR reúne bandas da região Sul 
Fluminense 

Com um total  de  14 apresentações  de bandas  e  cantores  solo  do  cenário 
musical da região, o Festival de Música IFRJ VR promete movimentar a manhã 
de sábado, 24 de junho, com performances de canções autorais e covers. Vai 

http://rjempregos.net/ifrj-585-vagas-p-cursos-tecnicos-gratuito-inscricoes-ate-dia-2806-3/
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rolar no Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio de Janeiro 
- campus Volta Redonda. 

Entre  os  inscritos  estão  as  bandas Kravo,  Judite,  Ohmizio,  Atlante,  Abside, 
Acemira,  4Life,  Forasteiros,  Duo  Blues,  calibre  36  e  as  cantoras  Pamela 
Oliveira e Maria Tessaro. 

Os  músicos  se  apresentarão  na  quadra  poliesportiva  do  campus.  No 
encerramento,  serão  selecionados,  para  compor  a  Banda  do  Festival,  um 
baterista,  um  baixista,  dois  guitarristas  e  três  vocalistas  que  tocarão 
“Satisfaction”, dos Rolling Stones, numa forma de descontração e integração 
musical. 

O evento conta com o apoio da Pró-reitoria de Extensão do IFRJ e com a 
parceria do Instituto DAGAZ de Volta Redonda. Faz parte da programação da II  
Semepe  (Semana  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão)  do  campus,  que 
acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de junho. A Semepe é anual, gratuita e aberta 
ao público.

O Diário do Vale: IFRJ em Resende abre 70 vagas para cursos técnicos 
gratuitos

Resende–  Os  jovens  de  Resende  que  querem  se  qualificar  o  Campus 
Avançado do Instituto Federal  do Rio de Janeiro (IFRJ),  em Resende,  está 
oferecendo 70 vagas para os cursos de Técnico em Segurança no Trabalho (35 
vagas) e Técnico em Guia de Turismo (35 vagas). Os cursos são gratuitos e as 
inscrições estão abertas até  o  próximo dia  28 de junho,  na sede do IFRJ, 
localizada no Bairro Comercial.
De acordo com o Instituto,  os interessados,  que precisam estar cursando o 
segundo  ano do ensino  médio,  ou  já  ter  concluído  podem se  inscrever  de 
segunda a sexta-feira, das 13 às 19h. Para isso basta preencher a ficha de 
inscrição disponível no site do IFRJ (ver endereço abaixo) e levar ao local uma 
cópia da Carteira de Identidade. A inscrição é gratuita e não haverá prova de 
seleção. A escolha dos candidatos será feita através de um sorteio público que 
será realizado no dia 6 de julho, com divulgação dos resultados no dia 11.
Ainda  segundo  o  IFRJ,  que  também  oferece  cursos  de  Formação  Inicial 
Continuada  (FICs),  e  cursos  de  extensão,  como  Auxiliar  Administrativo, 
Liderança  e  Gestão,  Inglês  e  Espanhol  para  Comunidade,  e  Inglês  para  a 
Terceira Idade, ambos sem inscrições abertas no momento, os cursos técnicos 
de Segurança no Trabalho e Guia de Turismo têm duração de três semestres 
(um ano e meio), com aulas de segunda a sexta-feira, das 17h50 às 22h30.
Para a secretária municipal de Educação, Rosa Frech, a presença do Campus 
Avançado do Instituto Federal do Rio de Janeiro em Resende, representa uma 
excelente oportunidade de qualificação para jovens e adultos numa instituição 
reconhecida pela sua seriedade e competência.
Serviço
O Campus Avançado Resende do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) 
fica na Av. Prefeito Botafogo, s/nº, no bairro Comercial
Mais informações – (24) 3383-4900 ou pelo site:



http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/concomitante

Jornal Beira Rio: IFRJ abre inscrições para cursos gratuitos em Resende

Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos no Campus Avançado do 
Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), em Resende. São 70 vagas para os 
cursos de Técnico em Segurança no Trabalho (35 vagas) e Técnico em Guia 
de Turismo (35 vagas). Os interessados pelas vagas, de acordo com o Instituto, 
precisam estar cursando o segundo ano do Ensino Médio, ou já ter concluído 
esta etapa, e podem se inscrever de segunda a sexta-feira, das 13 às 19h.

Para se inscrever é preciso preencher a ficha de inscrição disponível no site do 
IFRJ e levar ao local uma cópia da Carteira de Identidade. A inscrição é gratuita 
e não haverá prova de seleção. A escolha dos candidatos será feita através de 
um sorteio público que será realizado no dia 6 de julho, com divulgação dos 
resultados no dia 11. Os cursos técnicos de Segurança no Trabalho e Guia de 
Turismo  têm  duração  de  três  semestres  (um  ano  e  meio),  com  aulas  de 
segunda a sexta-feira, das 17h50 às 22h30.

O Campus Avançado Resende do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) 
fica na Av. Prefeito Botafogo,  s/nº,  no Bairro Comercial.  Outras informações 
pelo (24) 3383-4900 ou pelo site. As inscrições estão abertas até o próximo dia 
28 de junho, na sede do IFRJ.

Fonte: Assessoria de Comunicação (Resende)
Foto:  Assessoria  de  Comunicação  (Resende) /O  Petróleo/Prefeitura  de 
Resende
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G1:  IFRJ Resende abre vagas para cursos técnicos gratuitos

O Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ) de Resende está com 
inscrições abertas para dois cursos técnicos gratuitos: segurança do trabalho e guia de 
turismo. São 35 vagas para cada formação, voltadas a estudantes do 2º ano do 
Ensino Médio ou aqueles que concluíram este nível educacional. As informações são 
da assessoria de comunicação da prefeitura.
Segundo a nota, interessados devem se cadastrar até quinta-feira (28), na sede do 
IFRJ, localizada na Av. Prefeito Botafogo, s/nº, no Bairro Comercial. O local funciona 
das 13h às 19h. Para realizar a inscrição, é necessário preencher a ficha de inscrição 
disponível no site     e levar até ao local uma cópia do RG.
Ainda de acordo com o comunicado, a escolha dos candidatos será feita através de 
um sorteio público que será realizado no dia 6 de julho, com divulgação dos resultados 
no dia 11. Mais informações pelo telefone (24) 3383-4900.

A Voz da Cidade: MEP vai discutir estratégias para o Enem 2017 neste 

sábado

VOLTA REDONDA

http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/concomitante
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O 2º Encontro Pedagógico da equipe pedagógica do Pré-Vestibular Cidadão do 
Movimento pela Ética na Política (MEP) em 2017 já está programado. Será 
amanhã, às 15 horas, na sala do Pré-Vestibular do MEP, anexa à Comunidade 
Eclesial Santo Antônio, no bairro Niterói. Durante o encontro, os participantes 
irão  discutir  sobre  as estratégias  para  o  Exame Nacional  do Ensino Médio 
(Enem).

A professora Nelma Vieira, que é pedagoga do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ),  além de voluntária do MEP, 
após consulta  à equipe,  convidou a  também professora  Juliana de Oliveira 
Tostes, que é doutora em Ciências Ambientais pela Universidade Federal do 
Rio  de  Janeiro  (UFRJ)  e  o  professor  Alexandre  Batista,  especialista 
em Redação  e  doutorando  em  Língua  Portuguesa  pela  UFRJ,  além  de 
voluntário do MEP.

Os dois professores discutirão as estratégias de resolução do Enem. A doutora 
Juliana Tostes abordará a estrutura macro do Enem. Já o professor Alexandre 
Batista irá apresentar as estratégias de construção das questões objetivas da 
prova do Enem com o objetivo de instrumentalizar os professores voluntários 
para a orientação dos alunos do curso. Além disso dará orientações para a 
organização do “Simulado MEP-Enem”.  Na ocasião  será feita  também uma 
breve  avaliação  do  cenário  da  ‘Escola  MEP’.  A expectativa  é  de  que  16 
professores, dos 22 ativos no Pré-Vestibular Cidadão, participem do encontro.

Pronatec: Cursos Técnicos IFRJ – Inscrições abertas, confira!

A melhor maneira de garantir uma carreira profissional de sucesso é garantindo 
um currículo  que  poderá  lhe  fazer  disputar  as  melhores  vagas.  Para  isso, 
surgem oportunidades de capacitação como os Cursos Técnicos IFRJ.

São dezenas de vagas disponíveis em diversas regiões do país para cursos de 
capacitação técnica, mas é sempre importante buscar instituições de ensino 
que  são  reconhecidas  em  todo  o  país.  É  o  caso  do Instituto  Federal de 
Educação do Rio de Janeiro.

Sabendo  disso,  selecionamos algumas informações  sobre  vagas  que  estão 
disponíveis  neste  momento  para  interessados  em  garantir  uma  formação 
interessante  e  que  possa  lhe  inserir  no  mercado  de  trabalho  rapidamente. 
Confira!

Cursos IFRJ

 O Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro, de Resende, está com 
as inscrições abertas para Cursos IFRJ. São oportunidades para dois cursos 
técnicos totalmente gratuitos. São eles: Segurança do Trabalho e Guia de 
Turismo.

Ambas  as  chances  são pensadas  de acordo  com a demanda do  mercado 
regional  e  são um total  de 35 vagas para  cada formação.  As chances são 

http://pronatec.pro.br/instituto-federal-oferece-vagas/


voltadas para os alunos do 2º ano do Ensino Médio ou para quem já terminou 
esta etapa.
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InfoEscola: Últimos dias de inscrições para o Processo Seletivo 2017/2 do 
IFRJ

O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) encerra nesta quarta-feira (28) 
as inscrições do Processo Seletivo 2017/2 destinado aos cursos Técnicos nas 
modalidades Concomitantes e Subsequentes ao Ensino Médio.

Os  interessados  devem  preencher  o formulário  de  inscrição e  levar 
pessoalmente no Câmpus optado para ingresso,  juntamente com a cópia e 
original da carteira de identidade. As inscrições são gratuitas.

As inscrições confirmadas e homologadas estarão disponíveis para consulta a 
partir do dia 3 de julho, após às 18 horas no portal do IFRJ.

O IFRJ está oferecendo 585 vagas gratuitas para diversos cursos, distribuídos 
nos  Câmpus  de Arraial  do  Cabo,  Duque  de  Caxias,  Eng.Paulo  de  Frontin,  
Niterói, Pinheiral, Resende, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Miriti e  
Volta Redonda. As candidaturas podem ser efetuadas por Ampla Concorrência 
ou por Sistema de Reserva de Vagas.

Cursos  Técnicos  ofertados:  Administração;  Eletrotécnica;  Guia  de  Turismo; 
Informática para Internet; Meio Ambiente; Metrologia; Petróleo e Gás; Plásticos; 
Química; e Segurança do Trabalho.

A seleção  será  realizada  por  meio  de  sorteio  público  dia  07  de  julho  e  o 
resultado final  será publicado dia 24 do mesmo mês. Todas as informações 
encontram-se no   Edital  .

 Arquivado em: Inscrições, Instituto Federal do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Volta Redonda: Samuca Silva visita EPTC e apoia parceria 
entre Estado do Rio e Fundação CSN - Prédio da Escola Técnica pode receber cursos 
do Cederj e do IFRJ

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, visitou na tarde desta sexta-feira, 
dia 23, a Escola Técnica Pandiá Calogeras (ETPC), junto com o presidente do 
Cederj (Centro de Educação Superior à Distância do Estado do Rio), Carlos 
Eduardo Bielschowsky, e o deputado federal, Celso Pansera. Eles, que foram 
recebidos pela direção da escola, discutiram a possibilidade do uso do prédio 
da ETPC para instalar novas turmas do Cederj e do Instituto Federal do Rio de 
Janeiro (IFRJ). A parceria seria entre o Governo do Estado e a Fundação CSN.

 “Precisamos investir na formação de mão de obra para atrairmos ainda  
mais  empresas para Volta  Redonda.  Quero ser  um incentivador  dessa  
parceria entre o estado e a Fundação CSN”, disse o prefeito Samuca Silva, 
que  foi  acompanhado  pelo  secretário  municipal  de  Planejamento,  Júlio 

http://www.infoescola.com/institutos-federais/ifrj/
http://www.infoescola.com/inscricoes/
http://portal.ifrj.edu.br/ckfinder/userfiles/files/concomitante/CONCOMITANTE%2021-2017/Edital%20N%C2%BA%2038_2017%20-%20Concomitantes-Subsequentes%202017_2%20(vers%C3%A3o%20final%2030_05)(1).pdf
http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/concomitante
http://portal.ifrj.edu.br/ckfinder/userfiles/files/concomitante/CONCOMITANTE%2021-2017/Edital%2038-2017%20-%20Concomitante%202017_2%20-%20Ficha%20de%20Inscri%C3%A7%C3%A3o.pdf


Andrade; o de Administração, Carlos Rosa; além do presidente da Empresa de 
Processamento de Dados (EPD), Mateus Moreira Cruz.

 Samuca  lembrou  que  foi  criado,  neste  ano,  o Fórum  Regional  de 
Desenvolvimento Econômico do Sul Fluminense e afirmou que não acabe mais 
pensar  no  Desenvolvimento  Econômico  individualmente. "Por  isso  que 
criamos o fórum. Uma empresa instalada em Volta Redonda, por exemplo,  
pode ajudar a cidade de Resende e vice-versa”.

O deputado federal concordou e complementou: “Sabemos que o Estado do 
Rio de Janeiro está passando por crise. Porém, é nesse momento que  
devemos rever as estratégicas econômicas. Investir mais em tecnologia e  
depender menos do petróleo”.

 Pensando da mesma maneira, o prefeito vem incentivando o uso da tecnologia 
no  Desenvolvimento  Econômico. “Realizamos  o  primeiro concurso  de 
startups em Volta Redonda, onde reunimos jovens com ideias inovadoras  
de toda região”, afirmou ele. A prefeitura lançou o Fórum das Universidades 
de Volta Redonda, em parceiras com as instituições de ensino: UFF, Unifoa, 
UBM, UGB, FASF e IFRJ.

Samuca citou ainda o estudo da possibilidade do primeiro Museu Tecnológico 
da América Latina. “Só há dois no mundo: um nos Estados Unidos e outro  
no  Reino  Unido.  Em  Volta  Redonda,  um  colecionador  ofereceu  ao  
município um acervo de 300 computadores (todos funcionando) de várias  
épocas”, disse. 

 Retomada do crescimento

 Pelo terceiro mês consecutivo, Volta Redonda teve saldo positivo no mercado 
de trabalho. Foram 268 novos empregos com carteira assinada, resultando de 
1.692 admissões e  1.424 demissões.  Os dados  são do Cadastro  Geral  de 
Empregos  e  Desemprego  (Caged),  do  Ministério  do  Trabalho.  No  mesmo 
período, em 2016, o saldo dos cinco primeiros meses foi negativo, totalizando o 
fechamento de 3.921 postos de trabalho.
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A Voz da Cidade: Instituto Federal abre inscrições para cursos técnicos gratuitos

RESENDE/VOLTA REDONDA
O Campus Avançado do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) está com 
uma boa oportunidade para os jovens que querem se qualificar, tornar seus 
currículos mais competitivos e ampliar suas chances no mercado de trabalho. 
Estão  sendo  oferecidas  70  vagas  para  os  cursos  gratuitos  de  Técnico  em 
Segurança no Trabalho (35 vagas) e Técnico em Guia de Turismo (35 vagas). 
As inscrições estão abertas até hoje, na sede do IFRJ, localizada no Bairro 
Comercial.
Os interessados, que precisam estar cursando o segundo ano do Ensino Médio 
ou já ter concluído esta etapa, podem se inscrever das 13 às 19 horas. Basta 
preencher a ficha de inscrição disponível no site www. portal.ifrj.edu.br e levar 



ao local uma cópia da Carteira de Identidade. Não haverá prova de seleção. A 
escolha  dos  candidatos  será  feita  através  de  um  sorteio  público  que  será 
realizado no dia 6 de julho, com divulgação dos resultados no dia 11.
Os cursos têm duração de três semestres com aulas de segunda a sexta-feira, 
das  17h50min  às  22h30min.  O IFRJ  também oferece  cursos  de  Formação 
Inicial Continuada (FICs) e cursos de extensão, como Auxiliar Administrativo, 
Liderança  e  Gestão,  Inglês  e  Espanhol  para  Comunidade,  e  Inglês  para  a 
Terceira Idade, ambos sem inscrições abertas no momento.
A secretária de Educação, Rosa Frech, destacou a qualidade do ensino do 
Campus. “Representa uma excelente oportunidade de qualificação para jovens 
e adultos  numa instituição  reconhecida pela sua seriedade e competência”, 
disse a secretária.
O Campus Avançado Resende do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) 
fica  na  Av.  Prefeito  Botafogo,  s/nº,  no  Bairro  Comercial. Mais  informações 
podem ser obtidas pelo telefone (24) 3383-4900.
Volta redonda
Já o campus da Cidade do Aço está com inscrições abertas para os cursos 
técnicos  concomitantes/subsequentes  ao  Ensino  Médio  em  Eletrotécnica  e 
Metrologia,  para  o  2°  período  do ano letivo  de 2017.  As inscrições  para  o 
processo seletivo terminam hoje e são realizadas na unidade do campus, no 
setor  de  protocolo,  localizado  na  Rua  Antônio  Barreiros,  212,  bairro  Nossa 
Senhora das Graças em Volta Redonda.  O horário de funcionamento é de 8 às 
20 horas.
O preenchimento das vagas será feito através de sorteio público, a se realizar 
no  próximo  dia  seis  de  julho  de  2017.  A confirmação  da  inscrição  estará 
disponível para consulta no site do IFRJ, após ás 18 horas do dia três. Para 
mais  informações  e  detalhes,  acesse  o  edital  no 
link http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/concomitante.
As vagas são oferecidas por dois sistemas: Ampla concorrência (AC) e Sistema 
de Reserva de Vagas (SRV) para Escolas Públicas.  No ato da inscrição,  o 
candidato deverá apresentar os seguintes documentos: formulário de inscrição 
devidamente  preenchido,  disponível  no  site  http://portal.ifrj.edu.br/processo-
seletivo-tecnico/concomitante, e original e cópia da carteira de identidade. Não 
haverá cobrança de taxa de inscrição.
O curso técnico em Eletrotécnica, com aulas no turno da tarde, tem duração de 
quatro  períodos  semestrais  e  forma  um  profissional  que  poderá  atuar  na 
elaboração  de  projetos,  na  área  de  eletricidade  e  no  acompanhamento  da 
execução de serviços de instalações dos sistemas de energia elétrica predial e 
industrial.
Já  o  curso  técnico  em  Metrologia,  ciência  que  estuda  as  medições,  tem 
duração de três períodos semestrais e é oferecido à noite. O curso está voltado 
para  a  preparação  de profissionais  com formação  nas  áreas  de qualidade, 
normalização e metrologia. Ambos os cursos são gratuitos.

http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/concomitante

