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03/05

Prefeitura de Niterói:  Inaugurada a primeira fase de obras da sede do IFRJ 
em Niterói

http://www.niteroi.rj.gov.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=5270:2018-05-04-15-41-30

O Fluminense: Inaugurada 1ª fase de obras do IFRJ em Niterói

http://www.ofluminense.com.br/pt-br/cidades/inaugurada-1%C2%AA-fase-de-
obras-do-ifrj-em-niter%C3%B3i

04/05

O São Gonçalo: Niterói inaugura unidade do Instituto Federal de Educação

http://www.osaogoncalo.com.br/geral/51761/niteroi-inaugura-unidade-do-
instituto-federal-de-educacao

A Tribuna: IFRJ quase pronto em Niterói

http://www.atribunarj.com.br/ifrj-quase-pronto-em-niteroi/

05/05

Diário do Centro do Mundo: Jean Wyllys ajudou a financiar infraestrutura de 
campus de faculdade federal pioneira em games do Brasil

https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/jean-wyllys-ajudou-a-
financiar-infraestrutura-de-campus-de-faculdade-federal-pioneira-em-games-
do-brasil/

06/05

O Dia: Tentativa de unificação

https://odia.ig.com.br/colunas/coluna-esplanada/2018/05/5537575-tentativa-de-
unificacao.html

Diário do Vale: Instituto Federal de Educação terá novo reitor
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http://diariodovale.com.br/cidade/instituto-federal-de-educacao-tera-novo-reitor/

08/05

Escola Agrícola de Jundiaí: EAJ promove Workshop sobre Agrocomputação

http://www.eaj.ufrn.br/site/noticia.php?id=26292706

Ministério da Educação: Ministro da Educação dá posse a reitores do IFRJ e 
do IF Baiano

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=63781

10/05

PROETEC: Professores do IFRJ participam do lançamento da Coalizão Rio 
Digital

http://portal.proetec.com.br/index.php/artigos/102-professores-do-ifrj-
participam-do-lancamento-da-coalizao-rio-digital

Prefeitura de Cabo Frio: Coordenadoria-Geral da Mulher participa de 
capacitação sobre políticas para mulheres

http://cabofrio.rj.gov.br/noticia/coordenadoria-geral-da-mulher-participa-de-
capacitacao-sobre-politicas-para-mulheres

11/05

Colégio Pedro II: Acontece na Rede: IFRJ promove 5º Encontro NEABI

https://www.cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/224-not%C3%ADcias-2018/7873-
acontece-na-rede-ifrj-promove-5%C2%BA-encontro-neabi.html

IF Baiano: Reitores do IFRJ e do IF Baiano tomam posse

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/santaines/reitores-do-ifrj-e-do-if-baiano-
tomam-posse/

14/05

Clique Diário:  Agricultores de São Pedro da Aldeia conseguem autorização 
para extração regular de aroeira

https://cliquediario.com.br/cidades/agricultores-de-sao-pedro-da-aldeia-
conseguem-autorizacao-para-extracao-regular-de-aroeira

Folha de Aço: IFRJ – Pinheiral abrirá inscrições para cursos técnicos gratuitos 
em Administração e em Paisagismo

http://www.folhadoaco.com.br/conteudos/7118/IFRJ
%20%E2%80%93%20Pinheiral%20abrir%C3%A1%20inscri
%C3%A7%C3%B5es%20para%C2%A0cursos%20t%C3%A9cnicos
%20gratuitos%C2%A0em%20Administra%C3%A7%C3%A3o%20e%20em
%C2%A0Paisagismo%C2%A0

16/05
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Extra: Instituto abre 767 vagas em cursos técnicos gratuitos em 10 cidades

https://extra.globo.com/emprego/capacitacao/instituto-abre-767-vagas-em-
cursos-tecnicos-gratuitos-em-10-cidades-22687162.html

TV Rio Sul: Abertas inscrições para o Startup Day em Três Rios, RJ

https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/abertas-inscricoes-para-o-
startup-day-em-tres-rios-rj.ghtml

Baixada Fácil: IFRJ  realiza  seleção  para  preencher  767  vagas  em cursos 
técnicos

http://baixadafacil.com.br/cursos/ifrj-realiza-selecao-para-preencher-767-vagas-
em-cursos-tecnicos-4539.html

17/05

O São Gonçalo: IFRJ abre seleção para preencher 731 vagas

http://www.osaogoncalo.com.br/servicos/51970/ifrj-abre-selecao-para-
preencher-731-vagas 

Diário Oficial  DF: Portaria do MEC autoriza a contratação de 1.205 novos 
professores e técnicos administrativos

https://www.diariooficialdf.com.br/portaria-do-mec-autoriza-a-contratacao-de-1-
205-novos-professores-e-tecnicos-administrativos/

Prefeitura de São João de Meriti: IFRJ de São João de Meriti abre inscrições, 
na próxima segunda (21), para cursos técnicos gratuitos

http://www.meriti.rj.gov.br/2018/05/17/ifrj-de-sao-joao-de-meriti-abre-inscricoes-
na-proxima-segunda-21-para-cursos-tecnicos-gratuitos/

Jornal O Maricá: IFRJ abre seleção para preencher 731 vagas

https://jornalomarica.com.br/2018/05/17/ifrj-abre-selecao-para-preencher-731-
vagas/

PRONATEC: Cursos Técnicos Gratuitos IFRJ 2018 

http://pronatec.pro.br/cursos-tecnicos-gratuitos-ifrj-2018/ 

Conif: Conif participa de seminário comemorativo realizado pela UFRJ

http://portal.conif.org.br/br/component/content/article/84-ultimas-noticias/2059-
conif-participa-de-seminario-comemorativo-realizado-pela-ufrj?Itemid=609

Nova Iguassu Online: IFRJ de São João de Meriti abre inscrições, na próxima 
segunda (21), para cursos técnicos gratuitos

http://novaiguassuonline.com.br/ifrj-de-sao-joao-de-meriti-abre-inscricoes-na-
proxima-segunda-21-para-cursos-tecnicos-gratuitos/

18/05

PCI  Concursos: MEC anuncia  1,2  mil  vagas para  Instituições  Federais  de 
Ensino
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https://www.pciconcursos.com.br/noticias/mec-anuncia-1-2-mil-vagas-para-
instituicoes-federais-de-ensino

Itatiaia Prefeitura: Moradores de Itatiaia podem se inscrever para cursos 
técnicos do IFRJ

https://itatiaia.rj.gov.br/noticia/2410/moradores-de-itatiaia-podem-se-inscrever-
para-cursos-tecnicos-do-ifrj

19/05

Diário  do  Vale:  IFRJ  apresenta  nova  gestão  e  comemora  dez  anos  de 
atividades

http://diariodovale.com.br/cidade/ifrj-apresenta-nova-gestao-e-comemora-dez-
anos-de-atividades/

Diário do Nordeste: 1.205 vagas autorizadas para o Ministério da Educação

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/empregos/1-205-vagas-
autorizadas-para-o-ministerio-da-educacao-1.1940913

A Gazeta RM: Moradores de Itatiaia, RJ podem se inscrever para cursos 
técnicos do IFRJ

http://agazetarm.com.br/?p=30399

20/05

Justiça  ao  Minuto:  Estudantes  são  roubados  e  agredidos  em  saída  de 
universidade no RJ

https://www.noticiasaominuto.com.br/justica/594286/estudantes-sao-roubados-
e-agredidos-em-saida-de-universidade-no-rj 

21/05

Extra: IFRJ abre inscrições para 767 vagas em cursos técnicos gratuitos em 10 
cidades

https://extra.globo.com/emprego/capacitacao/ifrj-abre-inscricoes-para-767-
vagas-em-cursos-tecnicos-gratuitos-em-10-cidades-22701918.html

Solidário Portal de Notícias: Solidário Serviços

https://solidarionoticias.com/solidario-servicos-28/

Canal do Ensino: IFRJ abre inscrição para 12 cursos técnicos gratuitos

https://canaldoensino.com.br/blog/ifrj-abre-inscricao-para-12-cursos-tecnicos-
gratuitos 

Portal de Queimados: Alunos que sofreram arrastão na saída do IFRJ de 
Paracambi fazem manifestação de protesto na terça, 22/05

http://www.portaldequeimados-rj.com.br/2018/05/alunos-que-sofreram-arrastao-
na-saida-do-ifrj-de-paracambi-fazem-manifestacao-de-protesto-na-terca-22-05/

Foco Regional: IFRJ Pinheiral abre inscrições gratuitas para cursos técnicos 
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http://www.focoregional.com.br/Noticia/ifrj-pinheiral-abre-inscricoes-gratuitas-
para

O Mesquitense: IFRJ abre inscrições para 767 vagas em cursos técnicos 
gratuitos em 10 cidades

https://www.omesquitense.com/single-post/2018/05/21/IFRJ-abre-inscri
%C3%A7%C3%B5es-para-767-vagas-em-cursos-t%C3%A9cnicos-gratuitos-
em-10-cidades

23/05

Instituto Benjamin Constant: IBC realiza II Jornada de Massoterapia

http://www.ibc.gov.br/component/content/article?id=685 

26/05

O Globo:  Sede do Instituto  Federal  de Educação,  Ciência  e Tecnologia de 
Niterói será inaugurará em julho no Sapê 

https://oglobo.globo.com/rio/bairros/sede-do-instituto-federal-de-educacao-
ciencia-tecnologia-de-niteroi-sera-inaugurara-em-julho-no-sape-22718523 

27/05 

Diário do Vale: IFRJ suspende aulas presenciais

http://diariodovale.com.br/regiao/ifrj-suspende-aulas-presenciais/

Resende News: IFRJ SUSPENDE AULAS PRESENCIAIS

http://resende.com.br/ifrj-suspende-aulas-presenciais/noticias/

28/05

G1: Instituições federais de ensino no RJ anunciam suspensão de aulas até o 
dia 2

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/instituicoes-federais-de-ensino-no-
rj-anunciavam-suspensao-de-aulas-ate-o-dia-2.ghtml

O Dia: Aulas de oito instituições federais são canceladas até sábado

https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/05/5544346-aulas-de-oito-instituicoes-
federais-sao-canceladas-ate-sabado.html

Destak Jornal: Instituições federais de ensino do Rio suspendem aulas até 
sábado

http://www.destakjornal.com.br/cidades/detalhe/instituicoes-federais-de-ensino-
do-rio-suspendem-aulas-ate-sabado

R7: Universidades federais e Uerj mantém aulas suspensas no Rio

https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/universidades-federais-e-uerj-mantem-
aulas-suspensas-no-rio-28052018

29/05
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O Globo: Veja como estão funcionando as escolas e os serviços nesta terça-
feira

https://oglobo.globo.com/rio/veja-como-estao-funcionando-as-escolas-os-
servicos-nesta-terca-feira-22728060

UOL: Ônibus e postos: como fica o dia em SP, Rio, BH, Curitiba e Porto Alegre 
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2018/05/29/onibus-e-postos-
como-fica-o-dia-em-sp-rio-bh-curitiba-e-porto-alegre.htm
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Prefeitura de Resende: PROGRAMAÇÃO ESPECIAL COMEMORA DIA DO 
MEIO AMBIENTE EM RESENDE

http://www.resende.rj.gov.br/agencia-do-meio-ambiente-de-resende-
(amar)/noticia/programacao-especial-comemora-dia-do-meio-ambiente-em-
resende
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Diário do Vale: Resende terá programação especial para comemorar Dia do 
Meio Ambiente

http://diariodovale.com.br/cidade/resende-tera-programacao-especial-para-
comemorar-dia-do-meio-ambiente/

Revista News: Jovens aceitam alimentos com menos açúcar, sódio e gordura

https://revistanews.com.br/2018/05/31/jovens-aceitam-alimentos-com-menos-
acucar-sodio-e-gordura/

___________________________________________________

03/05

Prefeitura de Niterói:  Inaugurada a primeira fase de obras da sede do IFRJ 
em Niterói

A primeira etapa das  obras  de construção da sede do Instituto  Federal  de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro em Niterói foi entregue na 
manhã desta quinta-feira (03.05).  Localizado no bairro do Sapê, em terreno 
doado pela Prefeitura de Niterói, o campus Niterói do IFRJ integra o programa 
de expansão da instituição, que incluiu também outros municípios do estado. A 
unidade oferecerá cursos técnicos, de graduação, mestrado e doutorado.

Na primeira etapa de obras, foi inaugurado o módulo educacional, composto 
por  dois  pavimentos  com  20  salas  de  aula  e  laboratórios,  além  da  área 
administrativa, biblioteca e auditório. No segundo semestre serão entregues um 
ginásio poliesportivo,  laboratórios dos cursos técnicos e  o refeitório.  A área 
construída entregue é de mais de 3 mil metros quadrados, o que representa 
56,9% do total.

As  obras  do  IFRJ  começaram em 2015.  No  entanto,  o  campus  Niterói  foi 
instalado  provisoriamente  no  Caminho  Niemeyer  enquanto  a  sede  não  é 
concluída, e já conta com cerca de 450 alunos matriculados.
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O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, participou da cerimônia de inauguração e 
destacou a importância da presença do IFRJ para o município.

“No início  do mandato  dialogamos com o IFRJ para  viabilizar  o  projeto  de 
expansão da instituição, levando a excelência em educação para milhares de 
jovens, transformando suas vidas, a das famílias e das comunidades. Em 2013 
fizemos a cessão do terreno, com aprovação da Câmara Municipal. Acredito 
muito que esse acontecimento é histórico para a cidade de Niterói, que já tem 
uma grande universidade,  a  UFF,  que  muito  nos  orgulha,  temos  o  Colégio 
Pedro II, e com a instalação definitiva do IFRJ no Sapê, não tenho dúvida que 
Niterói se consolida cada vez mais como uma referência positiva na educação 
no Rio de Janeiro e no Brasil.  Acredito  que o nosso desafio  em relação à 
profissionalização, à graduação e pós-graduação será superado através dessa 
grande conquista que é ter o IFRJ em Niterói”, afirmou Neves.

A entrega da primeira etapa de obras da instituição marcou a despedida do 
reitor do IFRJ, Paulo Assis, que encerra seu mandato nos próximos dias. O 
reitor eleito Rafael Almada também participou do evento, assim como o diretor 
do Campus Niterói, Eudes Pereira.

Assis  ressaltou  que  sem  a  parceria  com  a  Prefeitura  de  Niterói  e  com  o 
Legislativo municipal não seria possível instalar a unidade. “A instalação desse 
campus  é  o  resultado  de  uma  conjunção  de  esforços  de  vários  órgãos. 
Agradeço  a  prefeitura  por  nos  ceder  o  Caminho  Niemeyer,  onde  iniciamos 
nossas atividades. A nova sede é uma construção coletiva que vai beneficiar 
ainda mais jovens de Niterói”, disse o reitor.

A solenidade de entrega da unidade contou com as presenças de secretários 
municipais, representantes do governo estadual e da Câmara dos Vereadores, 
além de professores, servidores e alunos do instituto.

O Fluminense: Inaugurada 1ª fase de obras do IFRJ em Niterói

A primeira etapa das  obras  de construção da sede do Instituto  Federal  de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro em Niterói foi entregue na 
manhã desta quinta-feira (3). Localizado no bairro do Sapê, em terreno doado 
pela Prefeitura de Niterói,  o campus Niterói  do IFRJ integra o programa de 
expansão da instituição, que incluiu também outros municípios do Estado. A 
unidade oferecerá cursos técnicos, de graduação, mestrado e doutorado.

Na primeira etapa de obras, foi inaugurado o módulo educacional, composto 
por  dois  pavimentos  com  20  salas  de  aula  e  laboratórios,  além  da  área 
administrativa, biblioteca e auditório. No segundo semestre serão entregues um 
ginásio poliesportivo,  laboratórios dos cursos técnicos e  o refeitório.  A área 
construída entregue é de mais de 3 mil metros quadrados, o que representa 
56,9% do total.

As  obras  do  IFRJ  começaram em 2015.  No  entanto,  o  campus  Niterói  foi 
instalado  provisoriamente  no  Caminho  Niemeyer  enquanto  a  sede  não  é 
concluída, e já conta com cerca de 450 alunos matriculados.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, participou da cerimônia de inauguração e 
destacou a importância da presença do IFRJ para o município.



“No início  do mandato  dialogamos com o IFRJ para  viabilizar  o  projeto  de 
expansão da instituição, levando a excelência em educação para milhares de 
jovens, transformando suas vidas, a das famílias e das comunidades. Em 2013 
fizemos a cessão do terreno, com aprovação da Câmara Municipal. Acredito 
muito que esse acontecimento é histórico para a cidade de Niterói, que já tem 
uma grande universidade,  a  UFF,  que  muito  nos  orgulha;  temos  o  Colégio 
Pedro II, e com a instalação definitiva do IFRJ no Sapê, não tenho dúvida que 
Niterói se consolida cada vez mais como uma referência positiva na educação 
no Rio de Janeiro e no Brasil.  Acredito  que o nosso desafio  em relação à 
profissionalização, à graduação e pós-graduação será superado através dessa 
grande conquista que é ter o IFRJ em Niterói”, afirmou Neves.
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O São Gonçalo: Niterói inaugura unidade do Instituto Federal de Educação

O  bairro  do  Sapê,  em  Niterói,  ganhou  ontem,  uma  importante  célula  de 
modificação, com a primeira etapa das obras do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), um dos mais modernos entre os 
campi e, que vai atender até 1,5 mil alunos. As obras entregues correspondem 
a 56,9% do total  composto por dois pavimentos que englobam cerca de 20 
salas  de  aula  e  laboratórios,  além  de  salas  administrativas;  a  biblioteca, 
também com dois pavimentos;  o  auditório,  com um pavimento;  e  o hall  de 
entrada.

A previsão é que as aulas no espaço sejam iniciadas no segundo semestre 
deste ano. Na próxima semana, uma nova reitoria assumirá a unidade e, a 
partir  daí,  serão  definidos  os  editais  para  comprar  de  mobiliários  e 
equipamentos, no qual já estão destinados R$ 1,5 milhão.

Para o reitor do IFRJ, Paulo Assis, a localização do campus é estratégica a fim 
de atender uma parcela da população com carência social expressiva.

“Embora nosso objetivo seja atender a todo o município, estar na comunidade 
do Sapê possibilitará uma maior interação dessas pessoas, que precisam de 
acesso à educação pública de qualidade, com o campus”, afirmou o reitor, que 
este projeto é fruto de uma conjunção de esforços. O reitor, que deixa o cargo 
na próxima semana, disse ainda que esta é a melhor edificação da IFRJ entre 
as demais.

O prefeito Rodrigo Neves,  disse que a doação do terreno é uma conquista 
histórica.

“Essa doação tem grande importância  e  contou com o empenho do Poder 
Legislativo.  Para  cedermos  essa  área  foi  necessária  uma  lei.  Eu, 
particularmente, escolhi o Sapê porque historicamente é um bairro esquecido 
pelos  investimentos  públicos.  Esse  equipamento  transforma  a  vida  das 
crianças e jovens e requalifica o bairro junto com outras melhorias que estamos 
fazendo aqui”, afirmou.

A Tribuna: IFRJ quase pronto em Niterói

Na manhã desta quinta-feira (03) foi inaugurada, no Sapê, a primeira parte das 
obras  do  campus  Niterói  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e 



Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ).  Dentro de 50 dias as áreas restantes 
devem  estar  concluídas.  Na  solenidade  de  entrega  das  edificações,  a 
Prefeitura  de  Niterói  se  comprometeu  a  ajudar  na  aquisição  de  parte  do 
mobiliário para dar início das aulas no segundo semestre.

Segundo o IFRJ,  falta entregar a quadra, laboratórios especiais,  refeitório  e 
área de convivência.  Com uma área construída de quase 5.600m²,  em um 
terreno de mais de 24.000m², o tempo total de construção será de 30 meses. O 
reitor do IFRJ, Paulo Assis, frisou que faltam alguns pontos para o espaço estar 
totalmente  inaugurado.  “Queremos  entregar  em  julho  essa  obra  completa. 
Contamos com compromisso adicional da parceria com a Prefeitura de Niterói 
de nos ajudar na montagem do mobiliário,  complementando essa verba do 
Governo Federal”, comentou o responsável que está à frente do IFRJ até dia 8, 
quando Rafael Almada assumirá o cargo por quatro anos.

Nesta  primeira  etapa  foram  entregues  o  módulo  educacional  com  dois 
pavimentos, que englobam cerca de 20 salas de aula e laboratórios, além de 
salas administrativas; a biblioteca, também com dois pavimentos; o auditório, 
com um pavimento; e o hall de entrada. A área construída entregue nesta fase 
é de mais de 3.000m², o que representa 56,9% do total. Diretor de implantação 
do campus Niterói, Eudes Pereira, frisou a importância da obra para a região. 
“Estamos muito felizes de estarmos em Niterói e podermos oferecer um ensino 
de qualidade e referência para a população. É uma oportunidade para a cidade 
com uma instituição de ensino de qualidade. Nosso trabalho é associado a 
educação, cultura e inclusão com crescimento intelectual”, pontuou.

O prefeito  de Niterói,  Rodrigo Neves,  ressaltou a importância das parcerias 
para o bem-estar da população. “Temos um diálogo com a sociedade civil e 
todas as esferas conversando entre si. Mais forte do que a crise é a sociedade 
civil  organizada.  A  Câmara  de  Vereadores  de  Niterói  ajudou  nessa 
implementação do terreno, eu assinei a doação do terreno e a esfera federal 
construindo. Esse equipamento requalifica o bairro do Sapê e vai transformar a 
vida de muitas pessoas que terão acesso a esse ensino”, contou.

O deputado estadual Waldeck Carneiro, que ajudou a ideia a sair do papel, 
também participou da solenidade. “Não devemos falar em ensino municipal, 
estadual ou federal. Devemos falar em ensino público de qualidade”, sintetizou.

O campus se prepara para receber uma média de 1,5 mil alunos e já tem mais 
de 20 professores contratados, de um quadro de 70 docentes e 45 técnico-
administrativos.  O  IFRJ  está  sendo  construído  em um terreno  cedido  pela 
Prefeitura de Niterói na Estrada Washington Luiz, num investimento de cerca 
de R$ 12 milhões. O campus atua em três eixos e oferecerá cursos nas áreas 
de  Gestão  e  Negócios;  Informação  e  Comunicação;  e  Ambiente  e  Saúde. 
Esses eixos de ensino foram escolhidos através de pesquisa realizada com a 
população da cidade (nas escolas e online). Também ocorreram uma Audiência 
Pública  e reuniões com diversos setores da cidade (organizações públicas, 
sociais, educacionais e empresariais).
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Diário do Centro do Mundo: Jean Wyllys ajudou a financiar infraestrutura de 
campus de faculdade federal pioneira em games do Brasil

Do Twitter do deputado do PSOL:

Visitei o Campus Eng. Paulo de Frontin do IFRJ, a 1ª faculdade federal  de 
games do Brasil,  e  fiscalizei  a  aplicação dos  recursos  que  nosso  mandato 
destinou nos últimos anos através de emendas parlamentares para melhoria da 
infraestrutura do campus.

Poucos sabem, mas meu 1º emprego foi de programador. Eu cursei o ensino 
médio na Fundação José Carvalho, em Pojuca, interior na Bahia: uma escola 
filantrópica de excelência que me ofereceu a oportunidade de me formar em 
um curso técnico de informática.
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O Dia: Tentativa de unificação

O deputado Delegado Edson Moreira (PR-MG) pretende apresentar mês que 
vem o parecer sobre a (difícil) união das carreiras dos cerca de 425 mil policiais 
militares e 117 mil policiais civis de todo o País. Moreira preside a comissão 
especial  que  discute  a  unificação das  polícias  Civil  e  Militar  e  conheceu o 
modelo implementado na Alemanha, Itália, França, Estados Unidos, Canadá, 
Áustria, Chile e Colômbia.

Resistências

"A unificação em outros países foi um sucesso", afirma ao apontar a Brigada 
Militar do RS, as PMs paulista e a de Minas Gerais como as mais "resistentes" 
à proposta.

Panorama

Presidente  Carlos  Siqueira  e  diretores  do  PSB  dispararam  e-mails  para  a 
militância  com  enquete.  Querem  saber  se  os  filiados  sabem  o  que  é 
'democracia social'.

Índice iate

Prova de que os ricos estão... cada anos mais ricos. O Rio Boat Show cresceu 
20% este ano, e registrou R$ 138 milhões em vendas diretas de equipamentos 
e iates.

Lua de mel

Chefe de gabinete do ministro interino Edson Duarte, do Meio Ambiente, Diva 
Carvalho, e o assessor especial, Eduardo Jardim, foram autorizados a viajar a 
Lisboa, com dinheiro do cidadão, para participarem do 'XX Encontro da Rede 
de Estudos Ambientais em Países de Língua Portuguesa - Ambiente e Direitos 
Humanos'.  Será  de  hoje  a  domingo.  Não  bastassem  dois  funcionários  da 
mesma pasta, são casados.

Saldo no vermelho

Dois clientes brasileiros lesados pelo FPB Bank do empresário Nelson Pinheiro 
recorrem à  Justiça  para  tentar  reaver,  juntos,  mais  de  R$  50  milhões  que 



desapareceram quando o banco foi fechado por operar de maneira irregular no 
Brasil e no Panamá, conforme a Coluna revelou o caso ontem.

Transferências

Pinheiro é dono também da Brickell Financeira, InfinitiInvestment Business Inc., 
Ducoco, entre outras empresas, e suspeito de usar o FPB Bank para captar 
recursos de investidores e, clandestinamente, direcionar o capital destes para 
suas empresas. A assessoria ainda não respondeu a Coluna.

Pós-IR

Com milhões de declarações de impostos de renda entregues, a Receita sofre 
o  baque.  Os  analistas  tributários  vão  parar  de  terça  a  quinta.  Reivindicam 
reajuste salarial.

No foco

A ANTT  resolveu  mudar  a  tática  de  fiscalização  do  posto  para  auditorias 
surpresas  dentro  das  empresas  que  devem  ser  verificadas.  Faz  isso  em 
Brasília, como prevenção.

No ar!

O governo de Goiás investiu R$ 27 milhões em cenários e equipamentos de 
primeira  linha  nas  emissoras  de  rádio  e  TV  da  Brasil  Central,  agência  de 
comunicação. Além da renovação na programação, investiu em linha de satélite 
para cobertura nacional, ressalta o diretor João Bosco Bittencourt.

Bola do Afonsinho

Afonsinho,  o  primeiro  atleta  brasileiro  a  ganhar  o  direito  do  passe  livre  na 
Justiça,  em 1971,  ganhou do MST a  bola  com que Lula  e  Chico  Buarque 
jogaram na partida de inauguração do campo Sócrates Brasileiro, no Instituto 
Florestan Fernandes, em 2017.

Reitoria

Um dos mais jovens a assumir o cargo, Rafael Barreto Almada foi eleito novo 
reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro - IFRJ.

Encontro em Aracaju

Presidente  do  Centro  Celso  Furtado,  o  ex-prefeito  do  Rio  e  ex-senador 
Saturnino  Braga  dará  a  aula  inaugural  do  Seminário  sobre  Comunicação, 
Cultura  e  Desenvolvimento,  que  acontecerá  dias  25  e  26  de  maio,  na 
Universidade Federal de Sergipe, em Aracaju.

Diário do Vale: Instituto Federal de Educação terá novo reitor

Sul Fluminense – O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio 
de  Janeiro,  com  campus  em  quatro  cidades  da  região  –  Pinheiral,  Volta 
Redonda, Resende e Paulo de Frontin -, passa a ser administrado por novo 
reitor que toma posse nesta terça-feira, dia 8. O Professor Rafael Almada, foi 
eleito  pela  comunidade  acadêmica,  e  assume  o  cargo  em  cerimônia  no 
Ministério da Educação, em Brasília.



Ele terá mandato de quatro anos e tem como objetivo ampliar a oferta de vagas 
de cursos técnicos e de graduação em todos os campi.  Junto com Almada 
toma  posse  como  vice-reitor,  o  professor  José  Arimathea,  ex-prefeito  de 
Pinheiral. O IFRJ, que é uma instituição Federal de Ensino, tem mais de 10 mil 
vagas  distribuídas  em  15  campus.  A  escola  oferta  cursos  técnicos  de 
graduação  e  pós-graduação  gratuitos.  O  IFRJ  oferece  também  cursos  de 
formação inicial nas mais diversas áreas de atuação.

No Sul Fluminense são oferecidos cursos técnicos nas áreas de Informática, 
Automação Industrial, Metrologia, Agropecuária, Meio Ambiente, Agroindústria, 
Administração,  Paisagismo,  Turismo,  Jogos  para  Internet,  Mecânica,  entre 
outros.

Escola 

O IFRJ foi criado no governo do ex-presidente Lula e surgiu da união do antigo 
CEFET  de  Química  de  Nilópolis  e  do  Colégio  Agrícola  Nilo  Peçanha  de 
Pinheiral, com a missão de ampliar a formação técnica e profissional nessas 
regiões do Rio de Janeiro. O professor Arimathéa que assume a Pró Reitoria 
de Desenvolvimento  Institucional  do IFRJ,  será  um dos responsáveis  pelas 
ações de expansão e crescimento do Instituto.

– Eu e professor  Rafael  Almada estudamos nessa instituição e  sabemos o 
quanto a formação profissional recebida foi importante para mudar as nossas 
vidas. Isso aumenta nosso compromisso com o ensino oferecido no IFRJ – 
concluiu Arimathéa.
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Escola Agrícola de Jundiaí: EAJ promove Workshop sobre Agrocomputação

Com uma sala lotada por estudantes dos cursos de Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas (TADS) e de Agronomia, a Escola Agrícola de 
Jundiaí (EAJ) promoveu o I  Workshop sobre Agrocomputação.  Com o tema 
"Internet das coisas e suas aplicações na indústria 4.0", o objetivo do evento foi  
estimular a integração entre as duas áreas. O evento realizado nesta quinta-
feira  (3),  discutiu  os  temas  “Smart  Farm:  um projeto  de  cooperação  entre 
UFRJ, IFRJ e UAB”, palestra ministrada pelo professor Claudio Miceli Farias 
(UFRJ)  e  “Fertirrigação  de  precisão  em cultivo  protegido:  sensoriamento  e 
controle”, apresentado pelo professor Josenalde Barbosa de Oliveira (UFRN).

O coordenador do TADS, Taniro Chacon, disse que ações como essa têm sido 
realizadas  para  que  haja  mais  interação  entre  as  duas  áreas,  a  fim  de 
encontrar soluções de computação para problemas das ciências agrárias, que 
é o objetivo do TADS na EAJ. “Apesar de parecerem áreas distantes, estamos 
vivendo  um  novo  momento,  chamado  de  indústria  4.0,  onde  todos  os 
dispositivos estão conectados à internet e nós temos esse impacto também nas 
Ciências  Agrárias.  Então  existe  um  potencial  enorme  de  aplicação  pelos 
estudantes, para eles criarem suas patentes, criarem suas empresas”, avaliou.

O professor Severino Paulo Gomes Neto, que integra a equipe de organização 
ressaltou, por sua vez, que a oportunidade de realização do evento foi criada a 
partir de outras diferentes situações dentro da Escola: a seleção de professores 



que está sendo realizada  e  o retorno do professor  Josenalde Barbosa de 
Oliveira, com novas informações obtidas no seu pós-doutorado.

“Um dos membros da banca do concurso, possui um conhecimento em Internet 
das Coisas que nós vimos que era possível associar ao desenvolvimento de 
tecnologias para a indústria 4.0 - que é justamente onde entram as fazendas 
automatizadas  -  e  nós  percebemos que  era  uma boa  oportunidade  para  o 
evento. Além disso, tinha o professor Josenalde, que está voltando do seu pós-
doutorado  em  Portugal  com  uma  participação  muito  positiva,  e  veio  falar 
também sobre essa experiência adquirida lá”, finalizou.

Ministério da Educação: Ministro da Educação dá posse a reitores do IFRJ e 
do IF Baiano

Dando continuidade à missão de desenvolver e buscar uma educação superior 
e  tecnológica  de  qualidade,  o  ministro  da  Educação,  Rossieli  Soares, 
participou, nesta terça-feira, 8, em Brasília, da cerimônia de posse dos reitores 
do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Rio  de  Janeiro 
(IFRJ), Rafael Barreto Almada, e do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Baiano (IF Baiano), Aécio José Araújo Passos Duarte.
Na avaliação de Rossieli Soares, é preciso enfrentar as dificuldades na área da 
educação e encontrar soluções para continuar avançando, seja na Bahia, no 
Rio de Janeiro ou em qualquer lugar do país. “Ser gestor no Brasil é cada vez 
mais complicado”,  afirmou.  “Assim, precisamos ter,  cada vez mais,  pessoas 
comprometidas e apaixonadas pelo que fazem. Tenho certeza que Rafael e 
Aécio assumem com muita paixão esses institutos federais. Nós temos mantido 
o que foi acordado em relação ao custeio,  e, com muita criatividade, temos 
condições  de  construir  mais  pontes  para  o  futuro  dos  nossos  alunos  nos 
institutos federais. ”
O ministro também destacou a função estratégica do IFRJ no desenvolvimento 
da juventude, considerando que a solução para muitas dificuldades enfrentadas 
pelo  Rio  de  Janeiro  passa  pela  educação.  “O  instituto  federal  tem  uma 
característica  que,  muitas  vezes,  transforma  a  vida  do  jovem  em  uma 
velocidade  maior  do  que  outras  soluções,  dando  uma  oportunidade  de 
crescimento profissional e para a mudança de vida desses jovens”, frisou.
Segundo Rafael Barreto Almada, a sua gestão no IFRJ será fundamentada em 
valores básicos, como integração, consolidação, transparência e visibilidade, 
valorização  humana  e  social,  além  de  desenvolvimento  e  sustentabilidade. 
“Esses princípios norteiam o trabalho em cima da dignidade e respeito à coisa 
pública”, disse. “Vamos trabalhar em conjunto com a comunidade acadêmica e 
alunos  em  busca  de  um  IFRJ  integrado,  íntegro  e  que  busca  melhorar  a 
qualidade da educação superior no nosso país.” Ele assume a reitoria do IFRJ 
após uma trajetória acadêmica voltada para o estudo e o ensino da química.
Ao falar sobre o IF Baiano, Rossieli Soares reforçou que a Bahia é um estado 
de  extrema  importância.  No  seu  entender,  o  instituto,  especialmente  pela 
característica  mais  ligada  à  agronomia,  precisa  estar  em  boas  mãos. 
“Buscamos  trazer  um  desenvolvimento  para  esse  estado,  e  o  IF  Baiano, 
certamente,  tem  uma  característica  fundamental  de  desenvolvimento  que 
precisa ser potencializada”, defendeu.
Em seu discurso, Aécio José Araújo Passos Duarte, agrônomo de formação, 
lembrou que o IF Baiano é diferenciado, por tratar-se de um instituto composto 



por 14 campi, espalhados por todo o território da Bahia, além de uma unidade 
na capital, Salvador. “O nosso desafio continua sendo o de fazer um instituto 
único,  de tentar fazer com que essas unidades,  com suas características e 
peculiaridades, entendam que fazem parte de um instituto só e que nossos 
alunos precisam de todos lutando pelo mesmo propósito”, afirmou.

Parcerias - Presente à cerimônia, a ministra interina da Cultura, Mariana Ribas, 
destacou a importância de parcerias dos institutos e das universidades federais 
para o desenvolvimento da cultura. “Hoje conseguimos chegar a lugares a que 
ministérios  antes  não  chegavam;  [isso  se  deu]  por  meio  dessa  parceria, 
principalmente  do  trabalho  feito  com  os  jovens  que  estudam  nessas 
universidades ou nesses institutos”, enfatizou. “Temos alcançado um resultado 
bastante positivo,  e  quero deixar  o  Ministério  da  Cultura à  disposição para 
parcerias futuras e para continuidade daquelas que já estão em andamento. ”
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PROETEC: Professores do IFRJ participam do lançamento da Coalizão Rio 
Digital

Projeto busca gerar oportunidades para jovens moradores de comunidades por 
meio do empoderamento digital

Professores dos campi Eng. Paulo de Frontin, Duque de Caxias e São João de 
Meriti estiveram presentes no lançamento da “Coalização Rio Digital”, no dia 27 
de  abril,  na  sede  carioca  da  Microsoft.  A mobilização  tem  como  objetivo 
fortalecer  a  cultura  empreendedora  entre  os  jovens  de  comunidades, 
explorando todo o potencial da tecnologia para a transformação social.

A  "Coalização  Rio  Digital"  conta  com  a  mobilização  da  Organização  das 
Nações  Unidas  para  a  Educação,  a  Ciência  e  a  Cultura  (Unesco)  e 
organizações não governamentais (ONGs), como a Recode e o Observatório 
de Favelas.  Além disso,  mais de 20 empresas e organizações do setor  de 
Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) também estão engajadas no 
projeto.

A  primeira  etapa  priorizará  o  uso  consciente  e  cidadão  da  tecnologia, 
reforçando  as  possibilidades  de  usos  para  o  desenvolvimento  pessoal  e 
profissional. A carga-horária média será de 100 horas de cursos para jovens de 
15 a 29 anos. O movimento buscará, logo depois, o desenvolvimento de um 
case  de  democracia  e  cidadania  digital  de  grande  alcance  para  gerar 
transparência e influenciar a eficiência da gestão pública.

Dentre as grandes corporações engajadas no projeto estão a Microsoft; Cisco; 
Embratel; Salesforce; Stefanini; TOTVS; Resource; Capgemini; Equinix; BRQ; 
Dataprev;  Schneider  Electric;  Abes  Software;  Assespro  RJ;  Brasscom; 
Fenainfo; Rio Soft;  TI Rio; Unesco; Lide Rio de Janeiro; Instituto Coca-Cola; 
Fundação Roberto Marinho, entre outras.

fonte: http://portal.ifrj.edu.br/professores-ifrj-participam-lancamento-coalizao-rio-
digital 

Prefeitura  de  Cabo  Frio: Coordenadoria-Geral  da  Mulher  participa  de 
capacitação sobre políticas para mulheres

http://portal.ifrj.edu.br/professores-ifrj-participam-lancamento-coalizao-rio-digital
http://portal.ifrj.edu.br/professores-ifrj-participam-lancamento-coalizao-rio-digital


Representantes  da  Coordenadoria-Geral  dos  Direitos  da  Mulher 
(Cogedim/Ceam), do Caps e do Poder Legislativo de Cabo Frio participam de 
capacitação em Políticas Públicas para Mulheres, que acontece até meados de 
junho, na sede do Conselho dos Direitos da Mulher (Cedim), no Rio de Janeiro. 
O  treinamento  é  voltado  para  gestores  com foco  em temas  como gênero, 
diversidade religiosa, violência entre outros, que são vitais para a elaboração 
das ações públicas referentes ao universo feminino.

“É preciso compreender as questões que envolvem esse segmento: o histórico 
dessas mulheres em situação de violência, como e por que surgiu a legislação, 
o que é patriarcado, porque a religião tem incidência, racismo e outros temas. 
É fundamental que o legislativo entenda sobre gênero, como funciona a política 
de atendimento à essa mulher, quais direitos costumam ser violados e o porquê 
de sermos minoria quando se refere ao respeito desses direitos para termos 
leis efetivas, que reparem e eliminem estas desigualdades”, explicou Tereza 
Tenan, coordenadora-geral da Cogedim.

De  Cabo  Frio,  além  de  Tereza  Tenan,  participam  a  coordenadora  Nilma 
Carneiro,  do  Centro  Especializado  de  Atendimento  à  Mulher  (Ceam);  a 
professora  e  agente  administrativo  Márcia  Ribeiro,  do  Centro  de  Atenção 
Psicossocial (Caps) e a vereadora Letícia Jotta, da Câmara Municipal.

Segundo Tenan, a Coordenadoria convidou também outras mulheres, inclusive 
da região, para participarem do curso, que é ministrado por professores pós-
graduados  e  doutores  em  políticas  públicas  para  mulheres.  Os  temas 
abordados  são:  mulheres,  racismo  e  desigualdade;  o  papel  do  Estado  na 
prevenção e tratamento da violação de direitos humanos das mulheres e a 
importância do conceito de gênero na constituição das políticas públicas.

O  curso  é  uma  parceria  entre  Instituto  Federal  Fluminense  (IFF/Campos 
Belford  Roxo/IFRJ)  e  a Subsecretaria  de Estado de Políticas  Públicas  para 
Mulheres, vinculada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos. Além das 
gestoras, como secretárias e coordenadoras, o treinamento é voltado também 
para coordenadoras de serviço e demais pessoas ligadas à rede de proteção à 
mulher como ongs, legislativo, órgão públicos.

“É um treinamento muito importante, onde recebemos certificado pelo IFRJ e 
isso nos transforma em multiplicadoras. Vamos fazer um esforço muito grande 
para  trazer  esse curso,  com perfil  de pós-graduação,  para  a  nossa  região. 
Estamos em contato com a equipe do IFRJ, que é muito disponível. Será sem 
ônus  para  o  município,  com  colaboração  no  que  se  refere  apenas  a 
alimentação e local de hospedagem, caso necessário”, completou Tenan.
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Colégio Pedro II: Acontece na Rede: IFRJ promove 5º Encontro NEABI

O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI) do Instituto Federal 
do  Rio  de  Janeiro,  Campus  Paracambi,  promove  no  dia  28  de  maio  o  5° 
Encontro NEABI - Representações: como nos reconhecemos?

Para  participar,  interessados  devem  se  inscrever  neste  link.  Confira  a 
programação.



IF Baiano: Reitores do IFRJ e do IF Baiano tomam posse

Na manhã desta terça-feira, 8/5, o ministro da Educação, Rossieli Soares, deu 
posse  a  dois  novos  reitores  da  Rede  Federal  de  Educação  Profissional, 
Científica e Tecnológica: Rafael Barreto Almada, do Instituto Federal do Rio de 
Janeiro (IFRJ), e Aécio José Araújo Passos Duarte, do Instituto Federal Baiano 
(IF Baiano). A solenidade que marcou o início dos mandatos foi realizada no 
Ministério da Educação (MEC), em Brasília,  com a presença da ministra da 
Cultura  interina,  Mariana  Ribas,  parlamentares,  reitores,  servidores  e 
estudantes da Rede Federal, além de familiares dos novos dirigentes.

Em seus discursos, ambos destacaram o importante papel social dos institutos 
federais para a transformação de vidas. “O nosso objetivo é a formação integral 
do estudante como cidadão e profissional”, disse Rafael Almada, ex-aluno do 
IFRJ e o reitor mais novo a assumir o cargo na Rede Federal, aos 35 anos. Os 
dois gestores também apontaram o diálogo, a transparência e a integração dos 
campi como requisitos indispensáveis para o fortalecimento e consolidação das 
instituições. “O desafio é tornar os campi pertencentes a um instituto único”, 
afirmou reitor Aécio José, referindo-se às diversas realidades presentes nas 14 
unidades do IF Baiano.

Ao IFRJ, além de anunciar que em breve autorizará o funcionamento de três 
campi, o ministro propôs imediata ação conjunta para ampliar o suporte social 
no Estado, com o objetivo de contribuir para a eliminação da criminalidade. Ao 
reitor do IF Baiano, Rossieli Soares garantiu que dialogará com a Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) para contemplar os 
estudantes de Licenciatura em Ciências Agrárias do campus Senhor do Bonfim 
com o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid). “Ser 
gestor público no Brasil é cada vez mais difícil”, disse, afirmando que o papel 
desse ator é encontrar soluções.

Reitor do IFRJ – Professor do IFRJ, Rafael Almada é doutor em Engenharia 
Química  pela  Universidade Federal  do  Rio  de Janeiro  (UFRJ).  Técnico  em 
Química pelo então Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) – atual 
campus  Nilópolis  do  IFRJ  –,  possui  bacharelado  em  Química  Industrial, 
licenciatura em Química, especialização em Gestão Ambiental e mestrado em 
Engenharia Química. Na gestão do instituto federal,  foi  vice-coordenador do 
Curso  Técnico  em  Química,  representante  docente  no  Conselho  Superior, 
coordenador-geral  de  Programas  e  Projetos  e  pró-reitor  de  Extensão. 
Coordenou o Fórum de Pró-Reitores de Extensão (Forproext) do Conif e foi 
assessor  especial  da  Secretaria  de  Educação  Profissional  e  Tecnológica 
(Setec) do Ministério da Educação (MEC).

Reitor do IF Baiano – Aécio José iniciou sua trajetória na Rede Federal como 
professor substituto da então Escola Agrotécnica Federal de Senhor do Bonfim, 
sendo efetivado como docente titular em 2003 e, em 2010, eleito diretor-geral. 
Possui graduação em Programa Especial de Formação Pedagógica pelo antigo 
Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (Cefet-PR), graduação em 
Agronomia  pela  Universidade  Federal  da  Bahia  (UFBA)  e  mestrado  em 
Educação  Agrícola  pela  Universidade  Federal  Rural  do  Rio  de  Janeiro 
(UFRRJ).
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Clique Diário:  Agricultores de São Pedro da Aldeia conseguem autorização 
para extração regular de aroeira

Os agricultores  familiares  do Assentamento Rural  Ademar  Moreira,  em São 
Pedro da Aldeia, conseguiram a autorização do Instituto Estadual do Ambiente 
(Inea) para a extração regular da aroeira. A atividade foi regularizada por meio 
da aprovação do plano de manejo florestal sustentável, pioneiro no Estado do 
Rio  de Janeiro,  elaborado  em um trabalho integrado envolvendo  Prefeitura 
aldeense, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), INEA, 
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado (EMATER-Rio), 
sindicato rural e associação dos assentados.
Para garantir o desenvolvimento do plano, será inaugurada no próximo dia 22,  
uma unidade de beneficiamento primário da Aroeira, incluindo uma estufa para 
desidratação dos frutos e estrutura para pós-colheita. A estrutura ficará na sede 
da Associação do Assentamento Ademar Moreira, no bairro São Matheus. A 
construção da unidade foi possível graças a liberação do recurso do Programa 
Rio Rural, da Secretaria Estadual de Agricultura, executado pela EMATER-Rio.
“Foi liberada uma verba de R$ 232.000,00 para o projeto grupal e individual 
das 16 famílias envolvidas no processo, possibilitando a organização, social 
dos  agricultores  locais,  complementando  o  trabalho  de  regulamentação  e 
regularização que vem sendo desenvolvido pelo GT-Aroeira, coordenado pela 
representante  do  MAPA,  Ludmila  Gaspar”,  informou  a  supervisora  local  da 
EMATER-Rio, Marília Grasiela Oliveira.
Atualmente, cerca de 35 famílias vivem no Assentamento Ademar Moreira e 
extraem a pimenta rosa na reserva florestal existente, devidamente legalizadas. 
A escolha da comunidade aldeense para a criação do plano piloto de manejo 
foi feita a partir de um estudo conduzido por diversas instituições que formam 
um  grupo  técnico  de  trabalho  dedicado  especificamente  ao  estudo  da 
exploração  da  aroeira  no  Rio  de  Janeiro,  composto  por  representantes  do 
INEA,  Mapa,  Emater-Rio,  IFRJ  (Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e 
Tecnologia  do  Rio  de  Janeiro),  além  de  especialistas  em  botânica  e 
gastronomia.
De acordo com o Secretário de Agricultura, Abastecimento, Trabalho e Renda, 
Dimas Tadeu Dias, a elaboração do plano é um marco na regularização da 
atividade no município. “O plano de manejo da aroeira é o primeiro do Estado 
do Rio de Janeiro e já é uma referência em nível estadual e nacional, porque é 
o único nestes moldes.  A pimenta  rosa é um nicho de mercado em franca 
expansão na economia brasileira e em países da Europa, do Oriente Médio e 
Estados Unidos,  por  isso  a  legalização da atividade vem em um momento 
oportuno. É importante ressaltar que todos os nossos produtores passaram por 
treinamento  sobre  boas  práticas  de  manejo  e  colheita  do  fruto  de  forma 
ambientalmente correta e sustentável, com vistas à melhoria da qualidade do 
produto e aumento do potencial produtivo”, disse.

Folha de Aço: IFRJ – Pinheiral abrirá inscrições para cursos técnicos gratuitos 
em Administração e em Paisagismo

A partir  do dia  21 de maio,  estarão abertas as inscrições para o processo 
seletivo de alunos dos cursos técnicos em Administração e em Paisagismo do 
Campus Pinheiral do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Podem se candidatar, 
estudantes da 2ª e da 3ª série do Ensino Médio, em 2018, e concluintes desse 



nível  de  ensino.  As  inscrições  seguem  até  o  dia  1º  de  julho  pelo  site 
http://selecon.org.br/novo/concursos/. A previsão de início das aulas é agosto 
de 2018

Os cursos são gratuitos, mas há uma taxa referente ao processo seletivo, no 
valor de R$ 50. Interessados em solicitar isenção da taxa têm do dia 21 a 13 de 
junho  para  realizar  o  pedido.  As  informações  para  tal  solicitação  estão 
disponíveis  nas  páginas  4  e  5  do  edital,  disponível  em 
http://portal.ifrj.edu.br/pinheiral. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 
(24) 3356-8204.

Os  cursos  técnicos  em  Administração  e  em  Paisagismo  são  ofertados  no 
período noturno. Eles têm a duração de três semestres, acrescido de horas de 
estágio  curricular.  A  unidade  oferece  aos  estudantes  jantar  gratuito  e 
oportunidades de bolsas de estudos, mediante aprovação em edital interno. A 
prova de seleção para os cursos está marcada para o dia 08 de julho.

O curso técnico em Paisagismo tem o objetivo de forma profissionais capazes 
de planejar e implementar projetos de paisagismo e atividades de jardinagem 
com respeito ao meio ambiente. Já o curso técnico em Administração oferece 
disciplinas  como  Gestão  de  Pessoas,  Marketing  e  Vendas,  Logística  e 
Finanças.

O edital completo do processo seletivo para os cursos técnicos gratuitos em 
Administração  e  em  Paisagismo  está  disponível  no  endereço 
http://portal.ifrj.edu.br/pinheiral. Mais informações, também, pelo telefone 3356-
8204. O Campus Pinheiral fica na Rua José Breves, 550, Centro.
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Extra: Instituto abre 767 vagas em cursos técnicos gratuitos em 10 cidades

O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) vai abrir inscrições para 767 vagas 
para o segundo semestre de 2018 em cursos técnicos de nível médio. As aulas 
serão oferecidas de forma concomitante e subsequentes, ou seja, para alunos 
que já terminaram o ensino médio ou que estejam cursando o 2º ano dessa 
etapa de ensino.

As chances são nos campi Arraial do Cabo, Belford Roxo, Duque de Caxias, 
Niterói, Pinheiral, Resende, Rio de Janeiro, São João de Meriti, Realengo, São 
Gonçalo e Volta Redonda.

De acordo com o IFRJ, as oportunidades estão distribuídas em dois editais. No 
primeiro deles, são 731 vagas para os cursos de Administração; Eletrotécnica; 
Guia  de  Turismo;  Informática  para  Internet;  Meio  Ambiente;  Paisagismo; 
Petróleo  e  Gás;  Plásticos;  Química;  Segurança  do  Trabalho;  Técnico  em 
Produção de Moda. Já no segundo documento, estão disponíveis 36 chances 
para o curso de Agente Comunitário de Saúde, no campus Realengo, na Zona 
Oeste do Rio.

Há vagas destinadas especialmente para alunos de escolas públicas.

As inscrições serão realizadas de 21 de maio a 1º de julho, no site do Instituto 
Nacional de Seleções e Concursos (Selecon). A taxa de participação será de 



R$ 50, porém, estudantes de famílias de baixa renda podem pedir a isenção do 
valor, entre 21 de maio e 13 de junho.

A avaliação está marcada para 8 de julho, quando os candidatos terão que 
responder uma prova objetiva de Português e Matemática, além de escrever 
uma Redação. Para os inscritos no processo seletivo para Agente Comunitário 
de Saúde haverá ainda análise de tempo de serviço como agente comunitário.

TV Rio Sul: Abertas inscrições para o Startup Day em Três Rios, RJ

Estão abertas as inscrições para o Startup Day que será realizado no sábado 
(19) em Três Rios, RJ. De acordo com o Sebrae/RJ, o evento é gratuito e é 
voltado para empresas iniciantes, para futuros empreendedores e pessoas com 
boas ideias que podem se tornar negócios viáveis, principalmente nas áreas de 
tecnologia e inovação.

Os interessados devem fazer o cadastro pela internet até sexta-feira (18). O 
número  de  vagas  é  limitado.  Um  dos  objetivos  é  reunir  a  comunidade 
empreendedora e futuros empresários para colocarem em prática ideias que 
construam soluções de alto impacto para problemas locais ou regionais.

O evento vai acontecer no auditório da Universidade Federal Rural do Rio de 
janeiro (UFRRJ), na Avenida Prefeito Alberto da Silva Lavinas,  nº 1.847, no 
Centro, de 8h30 às 17h. Outras informações pelo telefone (24) 2252-1671.

Baixada Fácil: IFRJ  realiza  seleção  para  preencher  767  vagas  em cursos 
técnicos

O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) realiza processos seletivos que 
oferecem 767 vagas para o segundo semestre de 2018 em cursos técnicos 
concomitantes/subsequentes  de  nível  médio.  Uma ótima  oportunidade  para 
estudar e encontrar novas oportunidades de trabalho. Os cursos são gratuitos e 
há vagas para  os campi  Arraial  do Cabo,  Belford Roxo,  Duque de Caxias, 
Niterói, Pinheiral, Resende, Rio de Janeiro, São João de Meriti, Realengo, São 
Gonçalo e Volta Redonda.

As vagas estão distribuídas em dois editais. No primeiro edital a oferta é de 731 
vagas  para  os  cursos  de  Administração;  Eletrotécnica;  Guia  de  Turismo; 
Informática  para  Internet;  Meio  Ambiente;  Paisagismo;  Petróleo  e  Gás; 
Plásticos; Química; Segurança do Trabalho; e Técnico em Produção de Moda. 
Já no segundo documento, são oferecidas 36 vagas para o curso de Agente 
Comunitário de Saúde, no campus Realengo.

As inscrições começam no dia 21 de maio e poderão ser feitas até 1º de julho, 
no site do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon), organizador. 
Para  aqueles  que  tiverem  dificuldade  de  acesso  à  internet,  o  organizador 
montou postos de atendimento.

Para participar é preciso ter concluído o ensino médio ou estar cursando o 2º 
ano do ensino médio. A taxa de inscrição é de R$ 50,00. Entre os dias 21 de 
maio e 13 de junho os interessados podem solicitar isenção da taxa. No ato da 
inscrição,  o  candidato  deve  optar  se  vai  concorrer  às  vagas  da  Ampla 
Concorrência (AC) ou às destinadas ao Sistema de Reserva de Vagas (SRV) 
para Escola Pública.



A prova está prevista para 8 de julho. Os inscritos farão uma prova objetiva de 
Português  e  Matemática  e  uma  Redação.  Para  os  inscritos  no  processo 
seletivo para Agente Comunitário de Saúde haverá ainda análise de tempo de 
serviço como agente comunitário. O gabarito preliminar está previsto para o dia 
8 de julho.  
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O São Gonçalo: IFRJ abre seleção para preencher 731 vagas

O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) realiza processos seletivos que 
oferecem 731 vagas para o segundo semestre de 2018 em cursos técnicos 
concomitantes/subsequentes  de  nível  médio.  Os  cursos  são  gratuitos  e  há 
vagas para os campi Arraial do Cabo, Belford Roxo, Duque de Caxias, Niterói, 
Pinheiral,  Resende,  Rio  de  Janeiro,  São  João  de  Meriti,  Realengo  e  São 
Gonçalo. As inscrições começam no dia 21 de maio e poderão ser feitas até 1º 
de julho, no site do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon). Para 
aqueles que tiverem dificuldade de acesso à internet, o Selecon montou postos 
de atendimento. 

As vagas são para os cursos de Administração; Eletrotécnica; Guia de Turismo; 
Informática  para  Internet;  Meio  Ambiente;  Paisagismo;  Petróleo  e  Gás; 
Plásticos; Química; Segurança do Trabalho; Técnico em Produção de Moda. 
Para participar é preciso ter concluído o ensino médio ou estar cursando o 2º 
ano do ensino médio. A taxa de inscrição é de R$ 50. Entre os dias 21 de maio 
e 13 de junho,  os interessados podem solicitar  isenção da taxa. No ato da 
inscrição,  o  candidato  deve  optar  se  vai  concorrer  às  vagas  da  Ampla 
Concorrência (AC) ou às destinadas ao Sistema de Reserva de Vagas (SRV) 
para Escola Pública.

A prova está prevista para 8 de julho. Os inscritos farão uma prova objetiva de 
Português e Matemática e uma Redação. O gabarito preliminar está previsto 
para o dia 8 de julho.

Mais informações podem ser  obtidas pelos  telefones:  (21)  2532-9638/2215-
2131,  atendimento  das  9h  às  17h  ou  pelo  e-mail: 
faleconoscoifrjselecon@gmail.com/.

Diário Oficial  DF: Portaria do MEC autoriza a contratação de 1.205 novos 
professores e técnicos administrativos

Com estas vagas, já são 2.575 vagas autorizadas em toda a rede de educação 
do país.

O Ministro da Educação, Rossieli Soares, disse que as novas oportunidades 
são importantes porque garantem a continuidade da oferta e a qualidade do 
ensino nas instituições da Rede Federal.

As oportunidades serão destinadas as unidades do Colégio Pedro II, no Rio de 
Janeiro  (36  vagas);  CEFET-RJ  (29  vagas);  Cefet/MG  (34  vagas);  Instituto 
Federal do Acre – IFAC (40 vagas); Instituto Federal do Amazonas – IFAM (43 
vagas); Instituto Federal do Espírito Santo – IFES (72 vagas); Instituto Federal 
Goiano  –  IFGoiano  (76  vagas);  Instituto  Federal  do  Maranhão  –  IFMA (12 
vagas); Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG (97 vagas); Instituto Federal 
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do Norte de Minas Gerais – IFNMG (37 vagas); Instituto Federal do Sudeste de 
Minas Gerais – IFSudesteMG (67 vagas); Instituto Federal do Sul de Minas – 
IFSULDEMINAS (38 vagas); Instituto Federal do Triângulo Mineiro – IFTM (21 
vagas); Instituto Federal de Mato Grosso – IFMT (60 vagas); Instituto Federal 
de Mato Grosso do Sul – IFMS (08 vagas), Instituto Federal do Pará – IFPA (20 
vagas); Instituto Federal da Paraíba – IFPB (101 vagas); Instituto Federal de 
Pernambuco – IFPE (40 vagas); Instituto Federal do Rio Grande do Sul – IFRS 
(89 vagas), Instituto Federal Farroupilha – IFFarroupilha (25 vagas); Instituto 
Federal de Rondônia – IFRO (08 vagas); Instituto Federal Catarinense – IFC 
(11 vagas); Instituto Federal de Sergipe – IFS (04 vagas); Instituto Federal do 
Tocantins – IFTO (31 vagas); Instituto Federal do Amapá – IFAP (30 vagas);  
Instituto Federal de Brasília – IFB (07 vagas); Instituto Federal de Goiás – IFG 
(34 vagas);  Instituto Federal de Sergipe – IFS (09 vagas);  IFRJ (03 vagas); 
Instituto Federal Fluminense – IFFluminense (13 vagas); Instituto Federal do 
Rio Grande do Norte – IFRN (09 vagas); Instituto Federal Sul-rio-grandense – 
IFSul  (38 vagas);  Instituto Federal  de Roraima – IFRR (22 vagas);  Instituto 
Federal de Santa Catarina – IFSC (09 vagas); e Instituto Federal de São Paulo 
– IFSP (28 vagas).

Prefeitura de São João de Meriti: IFRJ de São João de Meriti abre inscrições, 
na próxima segunda (21), para cursos técnicos gratuitos

O campus de São João de Meriti do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ)  
fará inscrições,  de 21 de maio a 1º de julho,  para o processo seletivo dos 
cursos técnicos, para o segundo semestre de 2018. Serão oferecidas vagas 
para  Técnico  em  Administração  (tarde  e  noite  –  72  vagas)  e  Técnico  em 
Informática para Internet (manhã e tarde – 56 vagas).

As  inscrições  serão  realizadas  através  do  site  do  SELECON 
(http://selecon.org.br/novo/). O ingresso será mediante a realização de prova. O 
candidato terá direito ao pedido de isenção da taxa de inscrição até o dia 13 de 
junho.  Todos os  cursos são totalmente  gratuitos.  O projeto  tem o apoio da 
Prefeitura de São João de Meriti.

Mais informações, acesse o Edital N° 41/2018:

http://portal.ifrj.edu.br/processo…/concomitante-subsequente 

Jornal O Maricá: IFRJ abre seleção para preencher 731 vagas

O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), realiza processos seletivos que 
oferecem 731 vagas para o segundo semestre de 2018 em cursos técnicos 
concomitantes/subsequentes  de  nível  médio.  Os  cursos  são  gratuitos  e  há 
vagas para os campi Arraial do Cabo, Belford Roxo, Duque de Caxias, Niterói, 
Pinheiral,  Resende,  Rio  de  Janeiro,  São  João  de  Meriti,  Realengo  e  São 
Gonçalo. As inscrições começam no dia 21 de maio e poderão ser feitas até 1º 
de julho, no site do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon). Para 
aqueles que tiverem dificuldade de acesso à internet, o Selecon montou postos 
de atendimento. 

As vagas são para os cursos de Administração; Eletrotécnica; Guia de Turismo; 
Informática  para  Internet;  Meio  Ambiente;  Paisagismo;  Petróleo  e  Gás; 
Plásticos; Química; Segurança do Trabalho; Técnico em Produção de Moda. 
Para participar é preciso ter concluído o ensino médio ou estar cursando o 2º 
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ano do ensino médio. A taxa de inscrição é de R$ 50. Entre os dias 21 de maio 
e 13 de junho,  os interessados podem solicitar  isenção da taxa. No ato da 
inscrição,  o  candidato  deve  optar  se  vai  concorrer  às  vagas  da  Ampla 
Concorrência (AC) ou às destinadas ao Sistema de Reserva de Vagas (SRV) 
para Escola Pública.

A prova está prevista para 8 de julho. Os inscritos farão uma prova objetiva de 
Português e Matemática e uma Redação. O gabarito preliminar está previsto 
para o dia 8 de julho.

Mais informações podem ser  obtidas pelos  telefones:  (21)  2532-9638/2215-
2131,  atendimento  das  09:00h  às  17:00h  ou  pelo  e-mail: 
faleconoscoifrjselecon@gmail.com/. 

PRONATEC: Cursos Técnicos Gratuitos IFRJ 2018 

Uma  das  melhores  oportunidades  de  conseguir  uma  boa  oportunidade  no 
mercado de trabalho é fazer um curso técnico, uma das vantagens é o tempo,  
em  média  uma  dessas  qualificações  tem  o  tempo  máximo  de  duração 
estipulado em dois  anos.  Então  vamos  apresentar  para  nossos  leitores  os 
Cursos Técnicos Gratuitos IFRJ 2018.

O IFRJ está com suas inscrições abertas para 767 vagas,  os cursos estão 
programados  para  ter  início  no  segundo  semestre  de  2018,  e  são  todos 
técnicos de nível médio. As capacitações são direcionadas para os estudantes 
que já tenham acabado o ensino médio ou que estejam cursando o segundo 
ano dessa modalidade de ensino.

Continue acompanhando a matéria e saiba de todos detalhes sobre os Cursos 
Técnicos  Gratuitos  IFRJ  2018,  como  quais  áreas  do  conhecimento  serão 
contemplados com as capacitações e como realizar sua inscrição.

Cursos Gratuitos IFRJ

Conforme o Instituto Federal do Rio de Janeiro, os Cursos Gratuitos IFRJ estão 
distribuídos  em dois  editais.  No primeiro  consta  731  vagas  nos  cursos  de: 
Administração; Eletrotécnica; Guia de Turismo; Informática para Internet; Meio 
Ambiente;  Paisagismo;  Petróleo  e  Gás;  Plásticos;  Química;  Segurança  do 
Trabalho; Técnico em Produção de Moda.

As vagas para estes cursos, são nas unidades da IFRJ de Arraial do Cabo, 
Belford Roxo, Duque de Caxias, Niterói, Pinheiral, Resende, Rio de Janeiro, 
São João de Meriti, Realengo, São Gonçalo e Volta Redonda.

No segundo, foram colocadas à disposição dos candidatos 36 vagas para o 
curso  técnico  de  Agente  Comunitário  de  Saúde,  que  vai  ser  ministrado  no 
campus Realengo, na Zona Oeste do Rio.

Conif: Conif participa de seminário comemorativo realizado pela UFRJ

O  reitor  do  Instituto  Federal  do  Rio  de  Janeiro  (IFRJ),  Rafael  Almada, 
representou  o  Conselho  Nacional  das  Instituições  da  Rede  Federal  de 
Educação  Profissional,  Científica  e  Tecnológica  (Conif)  no  seminário 
comemorativo dos 55 anos do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação 
e Pesquisa de Engenharia (Coppe) da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
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(UFRJ) e dos 25 anos da Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e 
Estudos Tecnológicos (Coppetec).  O evento aconteceu na última sexta-feira, 
11/5, na Cidade Universitária.

Com o tema “Modelo Universidade – Fundação”, foram discutidos o papel da 
pesquisa,  as  dificuldades  frente  aos  órgãos  reguladores  que  nem  sempre 
entendem os encaminhamentos das pesquisas, a redução de investimentos na 
área de pesquisa, entre outros assuntos.

“Sermos  convidados  para  este  evento  marca  um  importante  momento  de 
reconhecimento  dos  institutos  federais  e  do  papel  estratégico  que  os  IFs 
possuem na produção de pesquisa e conhecimento para a inovação”, enfatizou 
o reitor do IFRJ, Rafael Almada.

Participaram também: Álvaro Prata,  secretário  de Políticas  e Programas de 
Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações; Antônio Carlos Leonel, secretário Federal de Controle Interno 
da  Controladoria-Geral  da  União;  Emmanuel  Tourinho,  presidente  da 
Associação  Nacional  dos  Dirigentes  das  Instituições  Federais  de  Ensino 
Superior no Brasil; Eduardo Gussem, procurador-geral da Justiça do Estado do 
Rio  de  Janeiro;  Celso  Pansera,  ex-ministro  da  CT&I  e  deputado  federal; 
Roberto Leher, reitor da UFRJ; Edson Watanabe, diretor da Coppe; Fernando 
Rochinha, diretor superintendente da Coppetec; e Fernando Peregrino, diretor 
executivo da Coppetec e presidente do Conselho Nacional das Fundações de 
Apoio  às  Instituições  de  Ensino  Superior  e  de  Pesquisa  Científica  e 
Tecnológica.

Fonte:  Assessoria  de  Comunicação  do  Instituto  Federal  do  Rio  de  Janeiro 
(IFRJ)

Nova Iguassu Online: IFRJ de São João de Meriti abre inscrições, na próxima 
segunda (21), para cursos técnicos gratuitos

O campus de São João de Meriti do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ)  
fará inscrições,  de 21 de maio a 1º de julho,  para o processo seletivo dos 
cursos técnicos, para o segundo semestre de 2018. Serão oferecidas vagas 
para  Técnico  em  Administração  (tarde  e  noite  –  72  vagas)  e  Técnico  em 
Informática para Internet (manhã e tarde – 56 vagas).

As  inscrições  serão  realizadas  através  do  site  do  SELECON 
(http://selecon.org.br/novo/).  O ingresso será mediante a realização de prova. 
O candidato terá direito ao pedido de isenção da taxa de inscrição até o dia 13 
de junho. Todos os cursos são totalmente gratuitos. O projeto tem o apoio da 
Prefeitura de São João de Meriti.

Mais informações, acesse o Edital N° 41/2018:

http://portal.ifrj.edu.br/processo…/concomitante-subsequente 

Fotos: Divulgação/ IFRJ
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PCI  Concursos: MEC anuncia  1,2  mil  vagas para  Instituições  Federais  de 
Ensino

http://portal.ifrj.edu.br/processo%E2%80%A6/concomitante-subsequente


Por meio do Diário Oficial da União (DOU), o Ministério da Educação (MEC) 
divulgou  a  portaria  que  informa  a  distribuição  de  cargos  para  Instituições 
Federais  de  Ensino  (IFEs)  que  integram  a  Rede  Federal  de  Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica. Ao todo, são 1.205 oportunidades.

As vagas são para as funções de Administrador (64); Analista de Tecnologia da 
Informação (8); Arquiteto e Urbanista (1); Arquivista (1); Assistente Social (1); 
Auditor  (3);  Bibliotecário  -  Documentalista  (1);  Contador  (1);  Enfermeiro (6); 
Engenheiro  Agrônomo  (2);  Engenheiro  de  Segurança  do  Trabalho  (1); 
Engenheiro  (5);  Estatístico  (2);  Fonoaudiólogo  (1);  Jornalista  (3);  Médico 
Veterinário (1); Médico (6); Nutricionista (17);  Odontólogo (1); Pedagogo (2); 
Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (810); Programador Visual 
(2); Relações Públicas (4); Técnico de Laboratório (48); Técnico de Tecnologia 
da  Informação  (8);  Técnico  em  Agropecuária  (5);  Técnico  em  Alimentos  e 
Laticínios (2) e Técnico em Assuntos Educacionais (110).

Com isso, as instituições a serem contempladas são: Colégio Pedro II, CEFET 
- RJ, CEFET - MG, IFAC, IFAM, IFES, IF Goiano, IFMA, IFMG, IFSUDMG, 
IFSULDEMINAS, IFTM, IFMT, IFMS, IFPA, IFPB, IFPE, IFRS, IF Farroupilha, 
IFRO, IFC, IFS, IFTO, IFAP, IFB, IFG, IFSerpe, IFRJ, IF Fluminense e IFRN.

Itatiaia  Prefeitura: Moradores  de  Itatiaia  podem  se  inscrever  para  cursos 
técnicos do IFRJ

O Instituto  Federal  de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ) abre na próxima 
segunda-feira,  dia  21,  as  inscrições  para  o  processo  seletivo  de  cursos 
gratuitos oferecidos no campus de Resende.

Ao todo, serão ofertadas 70 vagas para os cursos concomitantes/subsequentes 
nas áreas de técnico em Segurança do Trabalho e técnico em Guia de Turismo, 
sendo  35  para  cada  formação.  Para  concorrer,  o  candidato  precisa  ter 
concluído o ensino médio ou estar cursando a partir do 2º ano.

A taxa de inscrição do processo seletivo é de R$ 50 e a prova de seleção será 
composta  por  Português,  Matemática  e  Redação.  Os interessados  poderão 
solicitar isenção da taxa no período entre 21 de maio e 13 de junho de 2018.

O  cadastro  deve  ser  feito  até  o  dia  1º  de  julho  pelos 
siteshttp://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/concomitanteou 
http://selecon.org.br/novo/.

Mais informações podem ser obtidas na sede do IFRJ que fica na Rua Prefeito 
Botafogo  s/nº,  bairro  Comercial  (antigo  prédio  do  Clube  GSSAN).  O 
atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Transporte

De acordo com a Lei estadual 7830 de 03 de janeiro de 2018, é assegurado 
transporte gratuito para os alunos do ensino fundamental, médio e técnico da 
rede pública municipal, estadual e federal de ensino.

Art. 1: "É assegurada, na forma, nos limites e sob as condições estabelecidas 
nesta  Lei,  isenção  no  pagamento  de  tarifa  nos  serviços  convencionais  de 
transporte rodoviário intermunicipal de passageiros por ônibus do Estado do 



Rio de Janeiro, para alunos do ensino fundamental, médio e técnico da rede 
pública municipal, estadual e federal..." 

Saiba mais em https://gov-rj.jusbrasil.com.br/legislacao/533979421/lei-7830-18-
rio-de-janeiro-rj. 
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Diário  do  Vale:  IFRJ  apresenta  nova  gestão  e  comemora  dez  anos  de 
atividades

Rio – O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 
(IFRJ) realizará na próxima segunda feira, 21 a partir das 10h, uma solenidade 
de apresentação da nova gestão do Instituto (período de 2018/2022) além de 
iniciar as celebrações de dez anos de criação dos Institutos Federais.

A solenidade que acontecerá no Teatro João Caetano (Praça Tiradentes, s/n – 
Centro,  Rio  de  Janeiro)  terá  como  público-alvo  as  autoridades  da  esfera 
federal, estadual, municipal; além da comunidade interna e externa do IFRJ.

De acordo com o reitor do IFRJ, Rafael Almada, além da apresentação dos pró-
reitores e diretores-gerais dos campi, durante a cerimônia acontecerão, ainda, 
homenagens aos servidores aposentados e aos egressos.

“Esta solenidade marca o início de uma nova gestão, pautada no compromisso 
com a consolidação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio de Janeiro – IFRJ, com o objetivo de garantir ainda mais oportunidades a 
milhares de alunos,  através da expansão de nossos campi,  posicionando o 
IFRJ como referência no  estado,  através de políticas  que possibilitem uma 
formação cidadã e profissional de excelência.

O evento também representa a primeira celebração institucional pelos dez anos 
de  criação  dos  Institutos  Federais.  Temos  muitas  razões  para  essa 
celebração!”, afirmou o reitor.

Os  Institutos  Federais  foram  criados  pela  Lei  número  11.892,  de  29  de 
dezembro de 2008, quando o Ministério da Educação instituiu a Rede Federal 
de  Educação  Profissional,  Científica  e  Tecnológica.  Atualmente  na  Rede 
Federal  são 644  campi  espalhados  pelo  país,  com mais  de  um milhão de 
estudantes  matriculados  e  cerca  de  70  mil  servidores,  entre  professores  e 
técnicos-administrativos.

Na opinião do reitor Rafael, o IFRJ faz parte desta Rede, sendo organizado em 
uma estrutura multicampi e pluridisciplinar, onde são desenvolvidas atividades 
de ensino, pesquisa e extensão. Possui atualmente 15 campi, dez mil alunos e 
cerca de 2 mil servidores. O Instituto tem dez anos de criação oficialmente e 
mais de setenta anos de tradição na sua trajetória.

Diário do Nordeste: 1.205 vagas autorizadas para o Ministério da Educação

O site não permite cópia.

A Gazeta  RM: Moradores  de  Itatiaia,  RJ  podem se  inscrever  para  cursos 
técnicos do IFRJ

https://gov-rj.jusbrasil.com.br/legislacao/533979421/lei-7830-18-rio-de-janeiro-rj
https://gov-rj.jusbrasil.com.br/legislacao/533979421/lei-7830-18-rio-de-janeiro-rj


O Instituto  Federal  de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ) abre na próxima 
segunda-feira,  dia  21,  as  inscrições  para  o  processo  seletivo  de  cursos 
gratuitos oferecidos no campus de Resende.

Ao todo, serão ofertadas 70 vagas para os cursos concomitantes/subsequentes 
nas áreas de técnico em Segurança do Trabalho e técnico em Guia de Turismo, 
sendo  35  para  cada  formação.  Para  concorrer,  o  candidato  precisa  ter 
concluído o ensino médio ou estar cursando a partir do 2º ano.

A taxa de inscrição do processo seletivo é de R$ 50 e a prova de seleção será 
composta  por  Português,  Matemática  e  Redação.  Os interessados  poderão 
solicitar isenção da taxa no período entre 21 de maio e 13 de junho de 2018.

O  cadastro  deve  ser  feito  até  o  dia  1º  de  julho  pelos  sites 
http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/concomitante  ou 
http://selecon.org.br/novo/.

Mais informações podem ser obtidas na sede do IFRJ que fica na Rua Prefeito 
Botafogo  s/nº,  bairro  Comercial  (antigo  prédio  do  Clube  GSSAN).  O 
atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Transporte

De acordo com a Lei estadual 7830 de 03 de janeiro de 2018, é assegurado 
transporte gratuito para os alunos do ensino fundamental, médio e técnico da 
rede pública municipal, estadual e federal de ensino.

Art. 1: “É assegurada, na forma, nos limites e sob as condições estabelecidas 
nesta  Lei,  isenção  no  pagamento  de  tarifa  nos  serviços  convencionais  de 
transporte rodoviário intermunicipal de passageiros por ônibus do Estado do 
Rio de Janeiro, para alunos do ensino fundamental, médio e técnico da rede 
pública municipal, estadual e federal…”

Saiba mais em https://gov-rj.jusbrasil.com.br/legislacao/533979421/lei-7830-18-
rio-de-janeiro-rj. 

20/05

Justiça  ao  Minuto:  Estudantes  são  roubados  e  agredidos  em  saída  de 
universidade no RJ

Três assaltantes roubaram e agrediram um grupo de estudantes que saíam do 
Instituto  Federal  do  Rio  de  Janeiro  (IFRJ)  de  Paracambi,  na  Baixada 
Fluminense, na noite dessa sexta-feira (18). Segundo uma das vítimas, um dos 
bandidos estava armado.
"O bandido saiu do carro e gritou: 'Perdeu, perdeu!'.  Eu fiquei com medo e 
abaixei. Foi quando ele me bateu. Não sei se foi um soco ou um chute. Porque 
eu estava com os olhos abertos e não via nada", contou uma das vítimas, em 
entrevista ao EXTRA.
A agressão foi registrada por pelo menos dois dos sete alunos da instituição. 
Um deles  tentou fugir  do assalto  e,  em seguida,  teve a arma colocada no 
pescoço.  "Eu não  conseguia pegar  meu celular  porque ele  estava bem no 

https://gov-rj.jusbrasil.com.br/legislacao/533979421/lei-7830-18-rio-de-janeiro-rj
https://gov-rj.jusbrasil.com.br/legislacao/533979421/lei-7830-18-rio-de-janeiro-rj


fundo da mochila. Fiquei tão nervosa que não conseguia tirar. Aí ele começou a 
gritar e eu dei a mochila toda", afirmou a jovem.
Após  o  crime,  os  estudantes  acionaram  a  polícia,  mas  a  corporação  não 
chegou a tempo, disse uma das vítimas. "Nós chamamos a polícia assim que 
acabou o assalto. Mas a viatura demorou a chegar", contou.

21/05

Extra: IFRJ abre inscrições para 767 vagas em cursos técnicos gratuitos em 10 
cidades

O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) vai abrir inscrições para 767 vagas 
para o segundo semestre de 2018 em cursos técnicos de nível médio. As aulas 
serão oferecidas de forma concomitante e subsequentes, ou seja, para alunos 
que já terminaram o ensino médio ou que estejam cursando o 2º ano dessa 
etapa de ensino.

As chances são nos campi Arraial do Cabo, Belford Roxo, Duque de Caxias, 
Niterói, Pinheiral, Resende, Rio de Janeiro, São João de Meriti, Realengo, São 
Gonçalo e Volta Redonda.

De acordo com o IFRJ, as oportunidades estão distribuídas em dois editais. No 
primeiro deles, são 731 vagas para os cursos de Administração; Eletrotécnica; 
Guia  de  Turismo;  Informática  para  Internet;  Meio  Ambiente;  Paisagismo; 
Petróleo  e  Gás;  Plásticos;  Química;  Segurança  do  Trabalho;  Técnico  em 
Produção de Moda. Já no segundo documento, estão disponíveis 36 chances 
para o curso de Agente Comunitário de Saúde, no campus Realengo, na Zona 
Oeste do Rio.

Há vagas destinadas especialmente para alunos de escolas públicas.

As inscrições serão realizadas de 21 de maio a 1º de julho, no site do Instituto 
Nacional de Seleções e Concursos (Selecon). A taxa de participação será de 
R$ 50, porém, estudantes de famílias de baixa renda podem pedir a isenção do 
valor, entre 21 de maio e 13 de junho.

A avaliação está marcada para 8 de julho, quando os candidatos terão que 
responder uma prova objetiva de Português e Matemática, além de escrever 
uma Redação. Para os inscritos no processo seletivo para Agente Comunitário 
de Saúde haverá ainda análise de tempo de serviço como agente comunitário.

Solidário Portal de Notícias: Solidário Serviços

IFRJ

O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) realiza processos seletivos que 
oferecem 767 vagas para o segundo semestre de 2018 em cursos técnicos 
concomitantes/subsequentes  de  nível  médio.  Uma ótima  oportunidade  para 
estudar e encontrar novas oportunidades de trabalho. Os cursos são gratuitos e 
há vagas para  os campi  Arraial  do Cabo,  Belford Roxo,  Duque de Caxias, 
Niterói, Pinheiral, Resende, Rio de Janeiro, São João de Meriti, Realengo, São 
Gonçalo  e  Volta  Redonda.As  vagas  estão  distribuídas  em dois  editais.  No 
primeiro  edital  a  oferta  é  de  731  vagas  para  os  cursos  de  Administração; 
Eletrotécnica;  Guia  de  Turismo;  Informática  para  Internet;  Meio  Ambiente; 
Paisagismo;  Petróleo  e  Gás;  Plásticos;  Química;  Segurança do Trabalho;  e 



Técnico em Produção de Moda.  Já no segundo documento, são oferecidas 36 
vagas para o curso de Agente Comunitário de Saúde, no campus Realengo.
As inscrições começam no dia 21 de maio e poderão ser feitas até 1º de julho, 
no site do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon), organizador. 
Para  aqueles  que  tiverem  dificuldade  de  acesso  à  internet,  o  organizador 
montou postos de atendimento.
Para participar é preciso ter concluído o ensino médio ou estar cursando o 2º 
ano do ensino médio. A taxa de inscrição é de R$ 50,00. Entre os dias 21 de 
maio e 13 de junho os interessados podem solicitar isenção da taxa. No ato da 
inscrição,  o  candidato  deve  optar  se  vai  concorrer  às  vagas  da  Ampla 
Concorrência (AC) ou às destinadas ao Sistema de Reserva de Vagas (SRV) 
para Escola Pública.
A prova está prevista para 8 de julho. Os inscritos farão uma prova objetiva de 
Português  e  Matemática  e  uma  Redação.  Para  os  inscritos  no  processo 
seletivo para Agente Comunitário de Saúde haverá ainda análise de tempo de 
serviço como agente comunitário. O gabarito preliminar está previsto para o dia 
8 de julho.

Canal do Ensino: IFRJ abre inscrição para 12 cursos técnicos gratuitos

Você sabia que o IFRJ abre inscrições para 12 cursos técnicos gratuitos? Isso 
mesmo,  essa  pode  ser  uma  excelente  oportunidade  para  se  diferenciar  e 
aumentar suas chances de conseguir um emprego que ofereça uma carreira 
profissional.
Se tiver a intenção de ampliar sua rede de informação e conhecimento, você 
não deve perder essa brecha, portanto, confira tudo sobre essa oferta!
Até pouco tempo atrás não existia essa gama de oportunidades voltadas para a 
área da educação, como vemos hoje. Isso significa que você conta com ofertas 
diversas que podem te fornecer aquilo que precisa para dar continuidade em 
sua vida profissional.

De forma gratuita, existem diversas possibilidades para tornar a educação uma 
aliada na sua jornada rumo ao sucesso. Afinal, somente por meio da educação 
de qualidade é que são abertas as portas para um emprego estável.

Em outras palavras, o conteúdo oferecido nos cursos técnicos pode realmente 
te oferecer uma oportunidade como essa. Além do mais, essa oportunidade 
disponibilizada pelo IFRJ, vai auxiliar mais de um perfil de estudante, saiba se 
você se encaixa logo a seguir!

Conheça o objetivo por trás da iniciativa da IFRJ
Sem dúvida alguma, o objetivo primordial almejado com a disponibilidade em 
cursos  técnicos,  é  oferecer  melhor  qualidade  de  ensino.  Por  outro  lado, 
estudantes em diferentes níveis  de ensino podem se beneficiar diretamente 
dessa iniciativa.

Sendo assim, os estudantes contam com dois editais, na primeira etapa serão 
direcionadas 731 vagas e no segundo documento, 36 oportunidades para um 
curso  específico  de Agente  Comunitário  de  Saúde,  que  tem  o  campus 
Realengo como polo para as aulas.

http://www.selecon.org.br/


Todos  aqueles  que  tenham  completado  o  Ensino  Médio  e  os  que  estão 
cursando o 2º ano desse nível de ensino, podem participar.  Portanto, ao se 
deparar  com  os  termos Concomitantes  e  Subsequentes,  que  é  o 
direcionamento dos cursos técnicos, você já sabe que está relacionado com a 
formação ou período escolar.
Em vista  disso,  muitos  estudantes  que  já  concluíram o  ensino  médio  e  se 
encontram estagnados quanto à sua educação, podem aproveitar essa oferta. 
Mesmo se você estiver ainda em processo de término do Ensino Médio, é uma 
excelente forma de reforçar tudo que você já estuda em ambiente escolar.

Saiba  exatamente  quais  cursos  essa  empreitada  realizada  pelo Instituto 
Federal do Rio de Janeiro, contempla. Desse modo, você pode escolher o 
curso técnico gratuito que irá suprir sua necessidade em adquirir conhecimento 
e aprendizado. Confira!
Quais cursos são encontrados nos editais?
Com um total de 767 vagas abertas e distribuídas em 12 cursos técnicos de 
nível médio, você observa uma variedade de temas interessantes e relevantes 
para a formação completa do estudante.
Dessa  maneira,  temos 731  vagas  disponibilizadas  para  o  primeiro  edital do 
segundo semestre, representadas nos seguintes cursos:

• Eletrotécnica;
• Administração;
• Informática para Internet;
• Guia de turismo;
• Meio Ambiente;
• Paisagismo;
• Plásticos;
• Petróleo e Gás;
• Segurança do Trabalho;
• Química;
• Técnico em Produção de Moda.

Já para o segundo edital que também ocorre no segundo semestre de 2018, 
são oferecidas  36  oportunidades,  como  já  citado  acima,  para  o Curso  de 
Agente Comunitário de Saúde.
Se  quiser  saber  mais  informações  a  respeito  de  datas,  especificações  dos 
cursos e local das aulas, por exemplo, existem 2 editais completos que você 
pode consultar, são eles: Edital Complementar; Edital nº 41/2018.

Realize sua inscrição e não perca essa oportunidade
Antes de realizar sua inscrição é importante destacar e focar nos prazos para 
garantir sua vaga, e para aqueles que consideram pedir a isenção da taxa de 
inscrição. O período de inscrição vai de 21 de maio até 1 de julho de 2018.
Já para pedir a isenção, o período compreendido é de 21 de maio até dia 13 de 
junho de 2018. Sendo assim, fique atento aos prazos para não correr riscos, 
afinal, não é todo dia que encontramos oportunidades como essa.
Desse  modo,  você  pode  realizar  sua  inscrição  na  página  do processo 
seletivo para a educação profissional técnica de nível médio. Logo em seguida 
ao acesso, você precisa escolher o campus, curso, turno e o grupo em que se 
enquadra como estudante.

http://ifrj.institutoselecon.org.br/home/index?id=1
http://ifrj.institutoselecon.org.br/home/index?id=1
http://selecon.org.br/pdf/ifrj/Edital%20N%C2%BA%2041.2018%20CONCOMITANTE%20RETIFICADO.pdf
http://selecon.org.br/pdf/ifrj/Edital%20Complementar%202%20CONCOM.pdf


Após a definição dessas questões, é necessário que você preencha uma ficha 
cadastral  com  informações  completas.  Por  fim  será  requisitado  que  você 
responda um questionário Socioeconômico, com questões relacionadas a sua 
formação e sobre você.
Logo no canto inferior direito existe um ícone para “Realizar Inscrição”,  que 
você deve selecionar logo após todo o preenchimento adequado.
O valor  da  inscrição é  de R$50,00 e  você pode  declarar  que  possui  baixa 
renda, desde que atenda todas as especificações. A avaliação será realizada 
no dia 8 de julho de 2018, com uma prova objetiva de Português e Matemática 
e também redação.
Procura um melhor posicionamento no acirrado mercado de trabalho? Então 
não perca essa oportunidade de melhorar seus conhecimentos e garantir uma 
formação adequada.
Portal de Queimados: Alunos que sofreram arrastão na saída do IFRJ de 
Paracambi fazem manifestação de protesto na terça, 22/05

Na última sexta, 18/05, os alunos do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ)  
de Paracambi, na Baixada Fluminense, sofreram uma noite de terror. Quando 
saíam  da  aula,  por  volta  das  20:00,  assaltantes  os  aguardavam  em  uma 
emboscada no bosque que liga a área residencial ao pólo, no bairro Fábrica.

Alunos relataram que a abordagem foi feita por homens armados, que estavam 
de  carro,  exigido  que  entregassem  seus  pertences  e  alguns  alunos  foram 
agredidos.

O trecho em questão sempre foi alvo de reclamações por não ter policiamento 
nem segurança privada para os alunos, principalmente no turno da noite.

Os alunos registraram o caso na 51° DP, em Paracambi. Um dos carros que 
participou da ação criminosa foi achado com um simulacro de arma de fogo no 
seu interior. O carro tinha sido roubado no município de Mangaratiba.

Na terça-feira, 22/05, às 17:00h, alunos, professores e moradores do local vão 
fazer uma manifestação de protesto, exigindo que a paz volte para a cidade, 
antes tão tranquila.

Foco Regional: IFRJ Pinheiral abre inscrições gratuitas para cursos técnicos 

O site não permite cópia. 

O Mesquitense:  IFRJ  abre  inscrições  para  767  vagas  em cursos  técnicos 
gratuitos em 10 cidades

O Instituto  Federal  do  Rio  de  Janeiro  (IFRJ)  abre,  nesta  segunda-feira,  as 
inscrições  para  767  vagas  para  o  segundo  semestre  de  2018  em  cursos 
técnicos  de  nível  médio.  As  formações  são  voltadas  para  alunos  que  já 
terminaram o ensino médio ou que estejam cursando o 2º ano dessa etapa de 
ensino.

As chances são nos campi Arraial do Cabo, Belford Roxo, Duque de Caxias, 
Niterói, Pinheiral, Resende, Rio de Janeiro, São João de Meriti, Realengo, São 
Gonçalo e Volta Redonda.



De acordo com o IFRJ, as oportunidades estão distribuídas em dois editais. No 
primeiro deles, são 731 vagas para os cursos de Administração; Eletrotécnica; 
Guia  de  Turismo;  Informática  para  Internet;  Meio  Ambiente;  Paisagismo; 
Petróleo  e  Gás;  Plásticos;  Química;  Segurança  do  Trabalho;  Técnico  em 
Produção de Moda. Já no segundo documento, estão disponíveis 36 chances 
para o curso de Agente Comunitário de Saúde, no campus Realengo, na Zona 
Oeste do Rio.

Há vagas destinadas especialmente para alunos de escolas públicas.

As  inscrições  podem  ser  feitas  até  o  dia  1º  de  julho,  no  site  do  Instituto 
Nacional de Seleções e Concursos (Selecon). A taxa de participação custa R$ 
50, porém, estudantes de famílias de baixa renda podem pedir a isenção do 
valor, até o dia 13 de junho.

A avaliação está marcada para 8 de julho, quando os candidatos terão que 
responder uma prova objetiva de Português e Matemática, além de escrever 
uma Redação. Para os inscritos no processo seletivo para Agente Comunitário 
de Saúde haverá ainda análise de tempo de serviço como agente comunitário.

Foto: Arquivo Extra

23/05

Instituto Benjamin Constant: IBC realiza II Jornada de Massoterapia

A abertura  da  jornada  contou  com  as  participações  do  diretor-geral,  João 
Ricardo Melo Figueiredo; da diretora do Departamento de Estudos e Pesquisas 
Médicas e de Reabilitação (DMR), Rosane de Menezes Pereira; da supervisora 
da Divisão de Reabilitação, Preparação para o Trabalho e Encaminhamento 
Profissional (DRT), Mércia Ferreira de Souza e da coordenadora do curso de 
Massoterapia, Márcia Lins Abade;

O diretor-geral do IBC fez questão de falar a importância do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), "que abriu as portas 
para a parceria que possibilitou, desde então, a realização do Curso Técnico 
em  Massoterapia  no  IBC,  inclusive  o  que  ainda  está  em  andamento".  De 
acordo com Figueiredo, este curso, desenvolvido com competência ao longo 
dos anos, deu a solidez necessária para que o MEC autorizasse a mudança do 
regimento  da  Instituição,  permitindo  que  ela  pudesse  atuar,  de  forma 
autônoma, no segmento do ensino profissional.

A II Jornada de Massoterapia foi dividida em duas partes, com a primeira de 
comunicações  orais  sobre  três  temas:  óleos  essenciais  em Massoterais;  o 
sistema de fáscias e sua importância para a Massoterapia e o panorama sócio-
político  da  Massoterapia  e  a  regulamentação  atual.  Na  segunda  parte  do 
encontro os participantes praticaram quatro oficinas: técnicas de massagem 
para  o  alívio  da  dor;  Shiatshu  no  desporto;  técnicas  de  vivência:  relação 
eu/paciente e vivência sensoperceptiva dos Cinco Elementos.   

26/05

O Globo:  Sede do Instituto  Federal  de Educação,  Ciência  e Tecnologia de 
Niterói será inaugurará em julho no Sapê 



NITERÓI  -  Em  pouco  mais  de  um  mês  a  cidade  ganhará  um  campus 
permanente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 
Janeiro (IFRJ), rede federal de ensino técnico que, em Niterói, terá capacidade 
para  atender  1.500  alunos.  A  sede  está  sendo  finalizada  no  Sapê,  em 
Pendotiba, e já tem 56% das obras concluídas. A previsão é que, em julho, as 
instalações estejam prontas para dar início às atividades, progressivamente.

A unidade terá 28 docentes e 16 técnicos administrativos e oferecerá cursos 
ligados  aos  eixos  tecnológicos  de  gestão  de  negócios,  informação  e 
comunicação,  e  ambiente  e  saúde.  A  partir  do  segundo  semestre,  serão 
ministrados  cursos  de  curta  duração  da  chamada  Formação  Inicial  e 
Continuada (FIC) e de Educação à Distância (EAD); de espanhol e inglês para 
negócios;  assistente  administrativo;  e  informática  com conteúdo que  vai  de 
programação  de  jogos  a  suporte  digital.

Os  interessados  nas  vagas  devem  acompanhar  a  abertura  das  inscrições 
disponibilizadas no site do IFRJ (portal.ifrj.edu.br). Para participar da seleção é 
preciso ser maior de 16 anos e ter completado o ensino fundamental, todas as 
vagas são preenchidas por ordem de inscrição.
Já estão concluídos nos dois pavimentos que formam o módulo educacional 20 
salas de aula, salas administrativas, laboratórios, biblioteca e auditório. Depois 
de julho, a previsão é que quadra esportiva, laboratórios especiais, refeitório e 
áreas de convivência estejam finalizados, segundo o diretor de implantações 
do campus, Eudes Pereira:
— Ainda não conseguimos equipar o campus completamente, mas estamos na 
fase  do  processo  de  aquisição  de  material  para  deixá-lo  preparado  para 
receber os cursos.
Ainda segundo Pereira, em 2019 serão iniciadas as aulas de cursos técnicos, e 
em  2020,  o  campus  atuará  com  sua  capacidade  máxima,  oferecendo 
graduações,  pós-graduações,  mestrado e  doutorado,  com vagas disputadas 
por meio de concurso público.
A unidade provisória da IFRJ, que funciona desde 2016 no Caminho Niemeyer, 
seguirá  com  suas  atividades  até  que  as  turmas  já  iniciadas  tenham  suas 
formações concluídas.
27/05 

Diário do Vale: IFRJ suspende aulas presenciais

Sul Fluminense – Através de nota oficial, o IFRJ (Instituto Federal do Rio de 
Janeiro), que possui campi em Pinheiral, Resende e Volta Redonda, informou 
que  suspendeu  suas  atividades  presenciais  nesta  segunda-feira  (28).  A 
instituição acrescenta que reposição das aulas e demais atividades correlatas 
deverão  ser  realizadas  em  data  a  ser  agendada  junto  à  comunidade 
acadêmica, de forma a atender as previsões legais e regimentais.
O texto diz ainda que as atividades acadêmicas e administrativas essenciais 
permanecem mantidas e serão alinhadas diretamente com a direção geral do 
Campus e, no caso da reitoria, com a pró-reitoria vinculada.
Resende News: IFRJ SUSPENDE AULAS PRESENCIAIS

Sul Fluminense – Através de nota oficial, o IFRJ (Instituto Federal do Rio de 
Janeiro), que possui campi em Pinheiral, Resende e Volta Redonda, informou 



que  suspendeu  suas  atividades  presenciais  nesta  segunda-feira  (28).  A 
instituição acrescenta que reposição das aulas e demais atividades correlatas 
deverão  ser  realizadas  em  data  a  ser  agendada  junto  à  comunidade 
acadêmica, de forma a atender as previsões legais e regimentais.
O texto diz ainda que as atividades acadêmicas e administrativas essenciais 
permanecem mantidas e serão alinhadas diretamente com a direção geral do 
Campus e, no caso da reitoria, com a pró-reitoria vinculada.
28/05

G1: Instituições federais de ensino no RJ anunciam suspensão de aulas até o 
dia 2

Os dirigentes do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da 
Fonseca (CEFET/RJ), Instituto Federal Fluminense (IFF), Instituto Federal do 
Rio  de  Janeiro  (IFRJ),  Colégio  Pedro  II,  Universidade  Federal  Fluminense 
(UFF),  Universidade  Federal  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  (Unirio), 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Rural do 
Rio  de Janeiro  (UFRRJ)  informaram na tarde desta  segunda-feira  (28)  que 
estão suspensas as atividades letivas (graduação, pós-graduação e educação 
básica) em todos os seus campi até o dia 2.

Acompanhe em tempo real a cobertura da greve dos caminhoneiros

Segundo comunicado divulgado em conjunto pelas instituições, a decisão foi 
motivada pelos desdobramentos da greve dos caminhoneiros e seus impactos 
no cenário nacional, que afetam o abastecimento de combustível e provoca 
problemas na locomoção e segurança dos estudantes, servidores e demais 
trabalhadores.

Os serviços essenciais administrativos, concursos públicos e de atendimento à 
população,  em  especial,  hospitalares,  serão  mantidos,  de  acordo  com  o 
planejamento organizado por cada instituição.

Estudantes e servidores deverão ficar atentos a novos comunicados publicados 
nas páginas oficiais das Instituições, após reavaliação do cenário, até o final da 
semana.

Escolas

Segundo a  Prefeitura,  escolas  municipais  da  capital  voltam às  aulas  nesta 
terça-feira.

Queimados e Seropédica, na Baixada Fluminense, não terão aulas na terça e 
na quarta.  São Gonçalo,  também na Região Metropolitana,  disse  que suas 
escolas não terão aulas na terça. No fim do dia a situação será reavaliada para 
quarta-feira.

As escolas da rede estadual funcionaram nesta segunda e vão funcionar nesta 
terça-feira.

O Dia: Aulas de oito instituições federais são canceladas até sábado

Rio -  Dirigentes de oito  instituições federais  de ensino  divulgaram nota  em 
conjunto informando que as atividades letivas estão suspensas até sábado. A 
decisão  foi  motivada  pelos  desdobramentos da greve  dos  caminhoneiros  e 



seus  impactos  no  cenário  nacional,  que,  entre  outras  coisas,  "afetam  o 
abastecimento  de  combustíveis  e  provoca  problemas  na  locomoção  e 
segurança de estudantes, servidores e demais trabalhadores".

A nota  foi  assinada  pelo  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  Celso 
Suckow da Fonseca (Cefet/RJ),  Instituto  Federal  Fluminense (IFF),  Instituto 
Federal  do  Rio  de  Janeiro  (IFRJ),  Colégio  Pedro  II,  Universidade  Federal 
Fluminense (UFF), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro (UFRRJ).

Destak Jornal: Instituições federais de ensino do Rio suspendem aulas até 
sábado

Algumas instituições federais de ensino anunciaram nesta segunda (28) que, 
por  conta  da  greve  dos  caminhoneiros,  não  terão  aulas  durante  toda  esta 
semana, até sábado, dia 2/6, tanto na graduação, quanto na pós-graduação e 
na educação básica. Serviços administrativos essenciais, concursos públicos e 
de atendimento à população, em especial hospitalares, serão mantidos.

São elas: UFRJ (Universidade Federal do Rio), UFRRJ (Universidade Federal 
Rural do Rio), UFF (Universidade Federal Fluminense), UniRio (Universidade 
Federal  do  Estado  do  Rio),  IFRJ  (Instituto  Federal  do  Rio),  IFF  (Instituto 
Federal Fluminense), Colégio Pedro 2º e Cefet (Centro Federal de Educação 
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca).

A Uerj (Universidade Estadual do Rio), por sua vez, só suspendeu as aulas até 
esta  terça  (29).  A  instituição  informou  em  nota  que  "reconhece  que  a 
mobilidade urbana ainda permanece muito limitada, dificultando, sobremaneira, 
o acesso de alunos e servidores aos vários campi".

R7: Universidades federais e Uerj mantém aulas suspensas no Rio

Os  dirigentes  da  UFF  (Universidade  Federal  Fluminense),  da  Unirio 
(Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), da UFRJ (Universidade 
Federal do Rio de Janeiro), da UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro),  do  CEFET/RJ  (Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  Celso 
Suckow da Fonseca), do IFF (Instituto Federal Fluminense), do IFRJ (Instituto 
Federal  do  Rio  de  Janeiro)  e  do  Colégio  Pedro  II  comunicaram  que  as 
atividades  letivas  de  graduação,  pós-graduação  e  educação  básica  estão 
suspensas em todos os campi até sábado (2). 

Segundo  o  comunicado,  os  serviços  essenciais  administrativos,  concursos 
públicos  e  de  atendimento  à  população,  em  especial,  hospitalares,  serão 
mantidos de acordo com o planejamento organizado por cada instituição.

Já a reitoria da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) informou que 
as  atividades  serão  interrompidas  nesta  terça-feira  (29),  com  exceção  das 
"consideradas essenciais".  A nota esclarece, ainda, que desdobramentos da 
crise continuarão a ser analisados e, na terça, será emitido novo comunicado 
sobre as atividades da próxima quarta (30). 

As decisões foram motivadas pelos desdobramentos da greve nacional  dos 
caminhoneiros, que chegou ao oitavo dia nesta segunda (28). As instituições 



reconheceram que a paralisação afeta o abastecimento de combustível  e  a 
locomoção dos estudantes, servidores e demais funcionários. 

29/05

O Globo: Veja como estão funcionando as escolas e os serviços nesta terça-
feira

RIO -  Os  dirigentes  das  instituições  federais  de  ensino  do  Rio  de  Janeiro 
decidiram pela suspensão das atividades letivas (graduação, pós-graduação e 
educação básica) em todos os seus campi até o próximo sábado. A decisão 
vale  para  o  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  Celso  Suckow  da 
Fonseca (CEFET/RJ), o Instituto Federal Fluminense (IFF), o Instituto Federal 
do  Rio  de  Janeiro  (IFRJ),  o  Colégio  Pedro  II,  a  Universidade  Federal 
Fluminense  (UFF),  a  Universidade  Federal  do  Estado  do  Rio  (UNIRIO),  a 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro (UFRRJ).
Já a Uerj divulgou, em nota, que as atividades administrativas e acadêmicas 
serão retomadas a partir desta quarta-feira. A instituição de ensino reconhece 
as dificuldades que ainda possam persistir em algumas unidades, mas destaca 
que  a  decisão  foi  tomada  após  "a  melhoria  das  condições  de  mobilidade 
urbana" desde a noite desta segunda-feira. A recomendação da reitoria é para 
que não sejam realizadas quaisquer avaliações de ensino e aprendizado nesta 
quarta-feira,  mesmo  que  previamente  agendadas,  e  que  sejam  abonadas 
eventuais  faltas  estudantis.  Já  o  expediente  de  sexta-feira,  pós-feriado  de 
Corpus Christi, será facultativo, ficando a critério da diretoria de cada unidade o 
funcionamento, excetuando-se os setores com serviços essenciais.
De  acordo  com  as  instituições  federais,  a  decisão  foi  motivada  pelos 
desdobramentos  da  greve  dos  caminhoneiros  e  seus  impactos  no  cenário 
nacional, que afetam o abastecimento de combustível e provoca problemas na 
locomoção  e  segurança  de  nossos  estudantes,  servidores  e  demais 
trabalhadores. Na nota publicada no site,  os dirigentes reafirmam, ainda,  "a 
importância  da  Petrobras  como  empresa  comprometida  com  o  interesse 
público  e  voltada  para  o  desenvolvimento  socioeconômico  do  país  e  o 
compromisso das instituições com os fundamentos do Estado democrático".
Os serviços essenciais administrativos, concursos públicos e de atendimento à 
população,  em  especial,  hospitalares,  serão  mantidos,  de  acordo  com  o 
planejamento  organizado por  cada instituição.  As instituições destacam que 
estudantes e servidores deverão ficar atentos a novos comunicados publicados 
nas páginas oficiais das instituições, após reavaliação do cenário, até o final da 
semana.
Após a suspensão de aula por dois dias, a PUC-Rio informou que as atividades 
voltarão ao normal nesta quarta-feira.
A Secretaria de estado de Educação informou que todas as unidades da rede 
estadual estão em funcionamento nesta terça-feira. A Secretaria municipal de 
Educação informou que seis  escolas da rede não funcionaram nesta terça. 
Outras 192 estão com atendimento parcial. O sindicato das escolas particulares 
do Rio, o Sinepe-RJ, está realizando um levantamento.
UOL: Ônibus e postos: como fica o dia em SP, Rio, BH, Curitiba e Porto Alegre 

O site não permite cópia. 



30/05

Prefeitura de Resende:  PROGRAMAÇÃO ESPECIAL COMEMORA DIA DO 
MEIO AMBIENTE EM RESENDE

O site não está abrindo.

31/05

Diário do Vale: Resende terá programação especial para comemorar Dia do 
Meio Ambiente

Resende  –  Na  próxima  terça-feira  (05),  a  Agência  do  Meio  Ambiente  de 
Resende (AMAR) irá desenvolver uma série de atividades em comemoração ao 
dia do Ambiente. O objetivo da ação é chamar a atenção da população para a 
importância  da  preservação  dos  recursos  naturais.  A  programação  será 
realizada das 9 às 13h, nas imediações do Instituto Federal do Rio de Janeiro  
(IFRJ), antigo Gssan, em Campos Elíseos, onde ocorre a confluência dos rios 
Alambari e Paraíba do Sul; e das 18 às 22h, no Parque das Águas, no bairro 
Jardim Jalisco.

No período da manhã,  o  público poderá participar de atividades interativas, 
como uma expedição pelo Rio Paraíba do Sul,  seguida de visita técnica na 
área de confluência com o rio Alambari; apreciar a exposição fotográfica “Rio 
Paraíba: Desafio para a Vida”; e ainda fazer parte de um mutirão de limpeza, 
que acontecerá na Área de Proteção Ambiental localizada no encontro dos rios. 
Também  no  local  os  visitantes  terão  acesso  a  serviços  socioambientais 
gratuitos,  como  análise  de  água  e  oficinas  de  artesanato  com  materiais 
recicláveis, além de distribuição de água potável e de materiais relacionados ao 
uso e conservação dos recursos hídricos.

De acordo com os organizadores, a grande atração do evento neste ano será a 
realização da expedição pelo rio,  durante a qual  os interessados receberão 
informações sobre a importância do manancial  e poderão observar,  in loco, 
seus níveis de poluição. Promovido pela AMAR, em parceria com a Academia 
Militar  das  Agulhas  Negras  (AMAN),  o  passeio-expedição  vai  oferecer  400 
vagas  para  estudantes,  professores,  técnicos  e  demais  interessados.  Já  a 
mostra fotográfica trará para o público, 12 imagens que abordam a riqueza da 
fauna e flora, bem como a ocupação humana ao longo da bacia hidrográfica.

No período da noite, das 18h às 22h, as atividades se concentrarão no Parque 
das Águas onde será realizada uma mesa temática que debaterá Os Avanços e 
Desafios  da  Gestão  Integrada  dos  Recursos  Hídricos.  Os  trabalhos  serão 
realizados das 18 às 20h, quando começam as apresentações musicais com a 
participação dos alunos da Atrium Escola de Música.

– Queremos envolver cada vez mais pessoas nessa mobilização, chamando a 
atenção da sociedade para a importância da conservação do meio ambiente 
que, aliás, é um dever de todos. Este evento, preparado por nossos técnicos, 
tem um olhar compartilhado sobre os problemas que enfrentamos todos os dias 
e  acreditamos  que,  quanto  mais  consciente  estiver  a  nossa  população, 
menores serão os impactos sobre o nosso território – destaca Wilson Moura, 
presidente da AMAR.



Revista News: Jovens aceitam alimentos com menos açúcar, sódio e gordura

Grupo  de  pesquisadoras  da  Embrapa  Agroindústria  de  Alimentos  (RJ) 
demonstrou  que  jovens  de  escolas  de  ensino  médio  e  cursos 
profissionalizantes do estado do Rio de Janeiro aceitam teores menores de 
açúcar,  gordura e sódio (um dos componentes do sal) em, respectivamente, 
néctar de uva,  batata palito e pão francês.  O interessante é que os jovens 
aprovaram  esses  alimentos  mesmo  percebendo  a  diminuição  da  presença 
desses ingredientes.  Liderado pela pesquisadora Renata Torrezan, o projeto 
testou a aceitação da redução dos ingredientes em produtos usuais da dieta 
dos jovens e averiguou como eles a percebem e se teria efeito na opção de 
consumo. A conclusão, sustentada por análises sensoriais, foi que a redução 
percebida não prejudicou a aceitação dos produtos e que eles continuariam 
sendo consumidos.

Foram alcançadas diminuições expressivas,  até o limiar  de continuidade de 
aceitação dos três ingredientes nos produtos. As pesquisadoras reduziram 50% 
do açúcar em relação ao valor médio encontrado em néctares disponíveis no 
mercado. Néctar é a bebida que contém cerca de 30% de polpa de fruta e pode 
ser adoçada. Só podem ser rotuladas como suco as bebidas contendo apenas 
ingredientes naturais sem conservantes, corantes artificiais nem açúcar.

....

Comunicação às famílias 

Financiado pela  Fundação  Carlos  Chagas  Filho  de  Amparo  à  Pesquisa  do 
Estado  do  Rio  de  Janeiro  (Faperj),  o  projeto  também promoveu  ações  de 
divulgação de ciência e tecnologia.  Foram realizadas palestras,  participação 
em  testes  sensoriais  com  degustação  de  produtos  e  avaliações  com 
estudantes de cursos técnicos do campus Pinheiral (RJ), do Instituto Federal 
de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ), e do Colégio Técnico da Universidade 
Rural  (CTUR),  em  Seropédica  (RJ).  Também  foram  produzidos  materiais 
informativos,  como  uma  cartilha  e  um  desenho  animado.  Parte  dessas 
palestras foi direcionada a toda a comunidade escolar, incluindo as famílias dos 
alunos, de modo a contribuir para o estímulo ao consumo de frutas e vegetais e 
para a promoção da saúde da população fluminense na prevenção das DCNT.


