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_____________________________________________

01/03

Guia de Niterói: IFRJ campus Niterói oferece vagas para cursos gratuitos

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) 
campus  Niterói  oferece  138  vagas  para  cursos  de  Formação  Inicial  e 
Continuada  (FIC)  de  Espanhol  Intermediário  para  Negócios;  Gestão  de 
Projetos Ambientais;Marketing Digital; e Prototipação Eletrônica com Arduíno. 
Os cursos são gratuitos, com duração de 5 meses e a finalidade de capacitar, 
aperfeiçoar e atualizar o estudante que deseja entrar ou retornar ao mercado 
de trabalho de maneira rápida e eficiente. A  inscrição é online do dia 28 de 
fevereiro ao dia 5 de março de 2018 , no site  http://bit.do/FIC-IFRJ20181 . Para 
participar é preciso ter, no mínimo, 16 anos e ensino fundamental completo ou 
ensino  médio  completo  –  esse último  para  o  curso  de Gestão de Projetos 
Ambientais. As aulas ocorrem duas vezes na semana, nos turnos manhã, tarde 
e noite,  e  serão ministradas no campus  provisório,  no prédio  da Fundação 
Oscar  Niemeyer  –  Caminho  Niemeyer  (Rua  Prof.  Plínio  Leite,  s/n,  Centro, 
Niterói).

Edital com mais detalhes:  https://goo.gl/t2v1of

Inscrição:  http://bit.do/FIC-IFRJ20181 

Facebook:  https://goo.gl/V8Tp8M

06/03

Metrópoles: Por que o nome social não deve depender de uma genitália

“Ué, não quer ser mulher? Por que, então, não arranca o pênis logo de uma 
vez e se torna uma?” – li comentários do tipo por todas as minhas redes sociais 
depois de o Supremo Tribunal Federal ter decidido, na semana passada, que 
pessoas trans não precisam passar por nenhuma c“Ué, não quer ser mulher? 
Por que, então, não arranca o pênis logo de uma vez e se torna uma?” – li 
comentários do tipo por todas as minhas redes sociais depois de o Supremo 
Tribunal  Federal  ter  decidido,  na  semana passada,  que  pessoas  trans  não 
precisam passar por nenhuma cirurgia para trocarem seus nomes oficialmente. 
O tema causa receio em muita gente, mas convido-as a abrir  a cabeça e o 
coração para entender porque a resolução é apropriada e acertada.

Vamos fazer uma viagem no túnel do tempo, para quando a filósofa francesa 
Simone de Beauvoir cunhou, em 1949, a frase: “Não se nasce mulher, torna-
se”. Isso é loucura – você dirá – eu nasci mulher e permaneci mulher toda 
minha vida. Mas veja só: você e Simone estão falando de coisas diferentes. Ela 
não  está  falando  de  ser  fêmea,  ter  o  sexo  biológico  feminino.  Ela  está 
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discutindo gênero, aquele amalgamado de ideias, socialmente construídas, que 
cada cultura associa a um sexo ou outro.

Ela está falando de convenções como: mulher usa vestido, homem não. Mulher 
se  maquia,  homem  não.  Mulher  é  frágil,  homem  não.  (Algumas  ideias, 
inclusive, meio mentirosas, porque conheço mulheres mais porretas que muitos 
homens por aí, mas isso fica de tema para outra coluna).

“Genitais  não  deveriam  definir  o  nome  estampado  pela  pessoa  em  seus 
documentos”,  explica  Jaqueline  de  Jesus,  doutora  em  Psicologia  Social  e 
professora da IFRJ. “A associação do gênero com o órgão genital é aleatória. 
Você pode ser uma mulher com pênis ou um homem com vagina, porque o 
gênero  é  a  sua  identidade.  É  onde  está  o  seu  pensamento  e  seus 
sentimentos”.irurgia  para  trocarem seus  nomes  oficialmente.  O  tema causa 
receio em muita gente,  mas convido-as  a abrir  a cabeça e o coração para 
entender porque a resolução é apropriada e acertada.

Vamos fazer uma viagem no túnel do tempo, para quando a filósofa francesa 
Simone de Beauvoir cunhou, em 1949, a frase: “Não se nasce mulher, torna-
se”. Isso é loucura – você dirá – eu nasci  mulher e permaneci mulher toda 
minha vida. Mas veja só: você e Simone estão falando de coisas diferentes. Ela 
não  está  falando  de  ser  fêmea,  ter  o  sexo  biológico  feminino.  Ela 
está discutindo gênero,  aquele  amalgamado  de  ideias,  socialmente 
construídas, que cada cultura associa a um sexo ou outro.

Ela está falando de convenções como: mulher usa vestido, homem não. Mulher 
se  maquia,  homem  não.  Mulher  é  frágil,  homem  não.  (Algumas  ideias, 
inclusive, meio mentirosas, porque conheço mulheres mais porretas que muitos 
homens por aí, mas isso fica de tema para outra coluna).

“Genitais  não  deveriam  definir  o  nome estampado  pela  pessoa em  seus 
documentos”,  explica  Jaqueline  de  Jesus,  doutora  em  Psicologia  Social  e 
professora da IFRJ. “A associação do gênero com o órgão genital é aleatória. 
Você pode ser uma mulher com pênis ou um homem com vagina, porque o 
gênero  é  a  sua  identidade.  É  onde  está  o  seu  pensamento  e  seus 
sentimentos”.
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Diário do Vale: Maratona hacker acontece no fim de semana no Sul 
Fluminense

Volta  Redonda  –  Neste  sábado  e  domingo,  dias  10  e  11  de  março,  acontece  o 
Hackathon 2018, maior competição tecnológica do Sul Fluminense. O evento, com 
duração de 28h, vai desafiar 60 competidores a desenvolver uma plataforma virtual 
que  vai  reunir  informações  quanto  as  demandas  por  produtos  das  indústrias  e 
competências técnicas disponíveis na região para o desenvolvimento de inovação. A 
entrada é aberta ao público, que poderá assistir ao torneio e participar de palestras 
voltadas para o assunto.



“A proposta do evento é a criação de uma plataforma que possibilite a integração, a 
troca de conhecimentos,  de informações,  que servirá  como interface entre  o setor 
produtivo,  as  instituições  de  ensino  e  os  órgãos  públicos.  Queremos  conectar 
empresas e instituições de ensino superior e técnico que se complementam nas suas 
necessidades  e  especialidades”,  esclareceu  o  professor  Efraim  Medeiros,  um  dos 
organizadores do evento.

Ao todo, 20 grupos, com quatro participantes cada, foram inscritos na competição. Os 
estudantes e profissionais selecionados vão pernoitar no Sesi Barra Mansa em busca 
do desafio de desenvolver a base de gerenciamento do Centro Tecnológico do Sul 
Fluminense,  servindo  como  um  banco  de  dados  que  irá  conectar  as  ofertas  de 
maquinário ocioso disponíveis nas empresas, bem como de profissionais qualificados 
no Sul Fluminense, e as demandas por inovação em produtos do setor produtivo da 
região. Haverá prêmios em dinheiro para os três melhores projetos.

A abertura oficial do evento começa às 9h de sábado (10). Ainda no sábado, às 14h, a 
utilização da geo-localização para o desenvolvimento regional será tema de discussão. 
Logo em seguida, às 15h, os visitantes poderão aprender sobre a importância de uma 
logística  inovadora  para  o  desenvolvimento  regional.  Já  às  16h,  o  tema  será  a 
importância  do  networking  na  construção  de  um  ecossistema  favorável  ao 
desenvolvimento. Todas as palestras são gratuitas e as inscrições podem ser feitas na 
hora do evento.

Os projetos serão apresentados no domingo, dia 11, às 14h. E, às 16h, será realizada 
a  premiação  dos  vencedores.  O  Hackathon  2018  é  uma  realização  do  APL 
Metalmecânico  do  Médio  Paraíba  Fluminense  –  formado  pela  Firjan,  Metalsul, 
Sebrae/RJ e Governo do Estado – e das seguintes entidades educacionais: Senai, 
UniFOA, UBM, IFRJ, AEDB, UGB e UFF, além do Exército Brasileiro, representado 
pela Aman.

Sobre o Centro Tecnológico do Sul Fluminense

O Centro Tecnológico do Sul Fluminense visa proporcionar para a região um ambiente 
com estruturas físicas necessárias para a integração entre micro, pequenas, médias e 
grandes indústrias, instituições de ensino e demais sistemas de incentivo.

A iniciativa pioneira é um dos principais pleitos dos empresários da FIRJAN na Agenda 
Regional do Mapa do Desenvolvimento (2016-2025) e tem ganhado cada vez mais 
corpo. Empresas de todos os portes poderão inovar e desenvolver novas tecnologias 
sem sair da região, tornando-as ainda mais competitivas.

O centro físico será implantado em um terreno de 200 mil m², à beira da Rodovia 
Presidente Dutra (BR-116), sentido Rio de Janeiro, na altura do Km 261, em Barra 
Mansa.

Folha Dirigida: Concurso Banco do Brasil: cobrança em Informática é 
polêmica

O site não permite cópia. 

SEGS: Concurso talentos do Gelato terá nova etapa durante o Sirha São Paulo

Após o sucesso na última edição do Sirha no Brasil,  o Talentos do Gelato está de 
volta,  com  nova  etapa  no  dia  14  de  março,  durante  o  Sirha  São  Paulo.  Com 
coordenação  do  mestre  sorveteiro  Frederico  Samora,  o  concurso  –  exclusivo  da 
versão brasileira do evento – contará com três tipos de provas em que o gelato é o 
ingrediente principal.



Serão quatro duplas de gelatieres que irão preparar,  ao vivo, durante cinco horas, 
cubas de sorvete  e tortas geladas,  além de uma entrada inusitada tratando-se de 
gelato: os finger food salgados. Serão duas cubas de sorvete, uma delas decorada 
conforme o tema escolhido por cada equipe e apresentada aos presentes,  a outra 
destinada à degustação do júri. As tortas geladas deverão ter no mínimo três sabores, 
sendo um deles o gelato e outros podem ser cremes, mousses e semifrios de livre 
escolha das equipes. Já os finger foods devem harmonizar com um ou mais elementos 
da gastronomia, sendo um deles uma bebida alcoólica.

Para avaliar e escolher a dupla vencedora, um júri bem diversificado. Entre os chefs 
do time, estão Angelo Perrela – como presidente do júri –, Frédéric Monnier e Rachel 
Armani; já entre as personalidades de influência no setor, estão Eduardo Weisberg – 
presidente da ABIS (Associação Brasileira de Indústrias e do Setor de Sorvetes) – e 
Gisela Redoschi, gestora de desenvolvimento da área de gastronomia do SENAC SP; 
e, entre os jornalistas especializados, Renata Mesquita (Paladar/Estadão).

Além  de  prestigiar  a  atividade  de  sorveteiro,  a  competição  procura  valorizar  o 
profissional que trabalha de forma criativa e ágil, revelando novos prodígios do setor. A 
dupla  que vencer o Talentos do Gelato  –  que é  desenvolvido em parceria  com a 
Carpigiani e PreGel, patrocinadoras do evento – irá levar para casa o Troféu Sabor 
Sirha São Paulo 2018.

Patrocinadores

O Talentos  do Gelato  tem como patrocinadores  Gold  a  Bragard,  a  Carpigiani  e  a 
Pregel.

Candidatos

CHRIS SOUZA E MARIA BODSTEIN

Chris é formada em gastronomia e cursa pós-graduação em pâtisserie francesa. Foi 
sócia-proprietária  durante  6  anos  de  um  atelier  de  bolos  artísticos  e  atualmente 
ministra aulas de confeitaria.

Maria é graduada em engenharia de alimentos e possui especialização em vigilância 
sanitária e mestrado em ciências e tecnologia de alimentos pela IFRJ. No momento 
está desenvolvendo um projeto entre o Grupo Pão de Açúcar e o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro diante o mesmo tema.

12/03

O DIA: Nilópolis estende ações pelo Dia da Mulher

Rio  -  O  Dia  Internacional  da  Mulher  foi  celebrado  na  última  quinta-feira,  mas  as 
comemorações continuam em Nilópolis. A prefeitura e a Casa da Mulher Nilopolitana 
prepararam  uma  programação  que  se  estenderá  durante  todo  mês  de  março. 
Palestras,  reuniões,  encontros  e  fóruns,  e  outras  atividades  gratuitas  estão  no 
cronograma.

Amanhã, às 10h, terá o Fórum da Mulher. Na terça será ministrada a Palestra 'Câncer: 
A Cura Está na Prevenção', com a Drª. Marina Kroeff, e Dia de Beleza e Estética, às 
14h.

Belford Roxo oferece oficinas culturais e profissionalizantes

Uma rede de criatividade sobre o universo feminino

Na quarta-feira haverá uma ação social no Calçadão da Avenida Mirandela, no Centro. 
O evento começará ás 8h.



Às 10h, no dia 19, a Exposição das artesãs da Casa da Mulher será realizada no 
Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ).

No dia 23, será dia de cuidar da beleza com design de sobrancelhas, na Casa da 
Mulher Nilopolitana.

O  IFRJ  fica  Rua  Cel.  Delio  Menezes  Porto,  1045,  Centro.  Já  a  Casa  da  Mulher 
Nilopolitana, na Rua Antônio João de Mendonça 65, Centro.

Band News FM:  Sistema de cotas raciais em universidades públicas sofre 
alteração

Novo critério abrange a UFRJ, UFRRJ, Unirio e IFRJ

O sistema de cotas raciais em universidades públicas do Rio de Janeiro vai passar a 
ter controle prévio,  de acordo com recomendação do Ministério Público Federal no 
Estado.

De acordo com o MPF, o critério do fenótipo, ou seja, da aparência deve ser prioritário  
para a classificação dos estudantes nas vagas destinadas às cotas. O sistema atual 
leva em conta apenas a autodeclaração, o que favorece a ocorrência de fraudes.

A recomendação do controle foi expedida pelo órgão após inúmeras denúncias e a 
realização  de  Audiência  Pública  sobre  o  tema  no  ano  passado  com  entidades 
representativas, e deve abranger a UFRJ, UFRRJ, Unirio e IFRJ.

As  universidades  têm o  prazo  de  30  dias  para  informar  ao  MPF quais  serão  as 
providências adotadas para atender às recomendações.
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A Voz da Cidade: Alunos do UBM vencem a Maratona de Programação 
‘Hackathon APL Metalmecânico’

Após 28 horas ininterruptas de muito trabalho e dedicação, a equipe formada por três 
estudantes  do  curso  de  Sistema  de  Informação  do  Centro  Universitário  de  Barra 
Mansa (UBM) e por um designer de jogos foi a grande campeã do Hackathon 2018 
APL Metalmecânico. A maior maratona tecnológica do Sul Fluminense aconteceu no 
último fim de semana quadra do Sesi Barra Mansa.

No total, cerca de 60 competidores, entre estudantes e profissionais, participaram do 
evento cujo objetivo era a criação de uma plataforma virtual para o Centro Tecnológico 
do Sul Fluminense. O Hackathon 2018 foi uma realização do APL Metalmecânico do 
Médio Paraíba Fluminense – formado pela Firjan, Metalsul, Sebrae/RJ e Governo do 
Estado – e das seguintes entidades educacionais: Senai, UniFOA, UBM, IFRJ, AEDB, 
UGB e UFF, além do Exército Brasileiro, representado pela Aman.

O professor Efraim Medeiros, um dos organizadores do evento, comentou sobre o 
sucesso  da  competição.  “O  Hackathon  APL Metalmecânico  foi  um  marco  no  Sul 
Fluminense. A maratona reuniu as principais instituições de ensino que atuam com 
inovação e tecnologia na região e o setor produtivo, por meio das entidades que fazem 
parte do APL. Foi uma grande experiência para todos os envolvidos e comprovou, 
mais uma vez, que unidos podemos vencer desafios e ultrapassar barreiras”, afirmou 
Efraim, revelando que a equipe vencedora terá 30 dias para aperfeiçoar e finalizar o 
sistema.

“Essa plataforma vai  ser  a  base  de gerenciamento  do  Centro  Tecnológico  do  Sul 
Fluminense,  servindo  como  um  banco  de  dados  que  irá  conectar  as  ofertas  de 
maquinários  e  laboratórios  ociosos  disponíveis  nas  empresas,  bem  como  de 
profissionais  qualificados  no  Sul  Fluminense,  e  as  demandas  por  inovação  em 



produtos do setor produtivo da região”, ressaltou Efraim. A apresentação da versão 
final do sistema acontecerá no dia 11 de abril, no Sesi Barra Mansa.

O grupo formado pelos estudantes  do UBM, Bruno Moura,  Gustavo Bueno e Luis 
Felipe Costa, e pelo designer de jogos Bruno Chaves conquistou o prêmio de R$ 5 mil. 
Os  jovens  contam  que,  apesar  de  cansativo,  participar  da  maratona  foi  uma 
experiência  única.  “Não  só  aprendemos  sobre  programação,  como  tivemos 
oportunidade de saber mais sobre marketing, gestão de processos e vendas. Foi um 
evento enriquecedor”,  comentou Gustavo, que,  assim como seus companheiros de 
equipe, participou de um hackathon pela primeira vez.
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Concurso News: IFRJ abre inscrições de seletivo para professor substituto 

https://www.concursonews.com/2018/03/ifrj-abre-inscricoes-de-seletivo-para-
professor-substituto.html

O Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Rio  de  Janeiro  (IFRJ), 
através do Edital Nº 031/2018, abriu nesta quinta-feira, 15, as inscrições de processo 
seletivo para professor substituto. A seleção é no âmbito campus Pinheiral do IFRJ e 
visa preencher uma vaga imediata na área de Tecnologia de Alimentos. Os candidatos 
aprovados serão contratados no regime de 20 horas semanais, nos termos da Lei nº. 
8.745/93, conforme as necessidades e a ocorrência de vaga, com a remuneração no 
valor R$ 2.236,30, acrescida de R$ 540,85, correspondente à titulação de Mestrado, 
ou de R$ 1.141,15 correspondente a de Doutorado, sendo vedada qualquer alteração 
posterior  em  razão  de  titulação,  nos  termos  da  Orientação  Normativa  nº. 
05/2009/SRH/MP.  A  titulação  exigida  é  Graduação  em  Economia  Doméstica  ou 
Engenharia de Alimentos ou Gastronomia ou Nutrição ou Graduação em qualquer área 
do conhecimento com pós-graduação (stricto sensu) Mestrado ou Doutorado concluído 
obrigatoriamente e especificamente em Tecnologia de Alimentos. Inscrições devem ser 
efetivadas na Secretaria da Direção Geral, Campus Pinheiral - IFRJ, Rua José Breves, 
550 Centro – Pinheiral / RJ. O prazo fica aberto até 21 de março de 2018, nos dias  
úteis,  das  09  às  17h.  O  valor  da  taxa  ficou  em  R$  50,00.  Os  candidatos  serão 
classificados  através  de  Entrevista  e  Análise  de  Currículo.  O  resultado  final  será 
divulgado na recepção do Campus Pinheiral, no dia 28/03/2018, a partir das 10 horas. 
O resultado final do processo seletivo será homologado mediante publicação de edital 
no Diário Oficial da União (DOU) e na página do IFRJ, http://portal.ifrj.edu.br/concurso-
docente/docentes-substitutos. O prazo de validade do processo seletivo será de 01 
(um)  ano,  prorrogável,  no  interesse  da  Instituição,  por  igual  período,  a  contar  da 
publicação do resultado final no DOU. Confira edital. 
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A Voz da Cidade – Notas&Notas: curso de extensão a distância de Educação 
em Saúde Ambiental

Para realizar  a  inscrição  basta  que  o  profissional  da rede  municipal  compareça  a 
qualquer secretaria das escolas municipais. A carga horária do curso será de 40 horas, 
sendo quatro horas presenciais e 36 horas na modalidade a distância. O curso será 
certificado pelo Núcleo de Educação a Distância do Instituto Federal de Educação, 
Ciências  e  Tecnologia  do  Rio  de  Janeiro  (NEAD/IFRJ).  Certificando  40  horas  de 
aperfeiçoamento em Educação em Saúde Ambiental.
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Justiça em foco: Empresas de ônibus terão de indenizar estudante

https://www.concursonews.com/2018/03/ifrj-abre-inscricoes-de-seletivo-para-professor-substituto.html
https://www.concursonews.com/2018/03/ifrj-abre-inscricoes-de-seletivo-para-professor-substituto.html


Uma aluna do Instituto Federal de Educação e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) 
ganhará R$ 5 mil por dano moral de duas empresas de ônibus (Autolotação Ingá e 
Auto  Viação  Santo  Antônio).  A  adolescente  vinha  sendo  impedida  de  viajar 
gratuitamente nos ônibus aos sábados e em dias emendados com feriados, com o 
argumento de que não havia aula.  A menina,  no entanto,  estudava nestes dias.  A 
decisão  é  da  26ª  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Rio,  que  confirmou  a 
sentença.

Segundo a relatora do processo, desembargadora Ana Maria Pereira de Oliveira, a 
relação jurídica entre as partes é de consumo e, por isso, as fornecedoras de serviço 
respondem objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor.

“Havendo atividade letiva aos sábados e dias próximos de feriados,  não pode ser 
obstada a utilização do cartão Riocard Escolar, tendo ficado demonstrado o dano e o 
nexo causal, assim como a falha na prestação dos serviços das apelantes. O dano 
moral  ficou  configurado,  pois  os  fatos  narrados  por  certo  causaram  à  autora 
aborrecimentos que superam os do cotidiano, o que comporta reparação”, afirmou a 
magistrada na decisão.

Processo nº 0015249-29.2013.8.19.0002
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G1 - TV Rio Sul: Em comemoração ao Dia Mundial da Água, expedição pelo 
Rio Paraíba do Sul é realizada em Resende, RJ

Em comemoração ao Dia Mundial da Água, uma expedição pelo Rio Paraíba 
do  Sul  será  realizada  na  manhã  de  quinta-feira  (22),  em Resende,  RJ.  O 
encontro  acontece  próximo  à  sede  do  IFRJ  (antigo  Gssan),  no  Campos 
Elíseos, a partir das 9h.

Além da navegação pelo rio, haverá uma exposição de fotos, distribuição de 
folhetos educativos, serviços socioambientais e um mutirão de limpeza.

O evento  visa  conscientizar  a  população  sobre  o  uso  consciente  da  água, 
combate ao desperdício e abordar as consequências socioambientais do uso 
inconsequente deste recurso natural.

A Voz da Cidade: Expedição pelo Rio Paraíba vai marcar o Dia Mundial da 
Água em Resende

Uma  expedição  por  barco  pelo  Rio  Paraíba  do  Sul  será  a  principal  atividade 
comemorativa  do  Dia  Mundial  da  Água,  celebrado  nesta  quinta-feira,  dia  22.  A 
programação contará ainda com uma exposição fotográfica, distribuição de folhetos e 
realização de um mutirão de limpeza.

A data foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1992. As atividades 
em Resende começam às 9 horas e estarão concentradas nas imediações do Instituto 
Federal  do  Rio  de  Janeiro  (IFRJ),  antigo  Gssan,  no  bairro  Comercial.  O  local  foi  
escolhido porque ali acontece a confluência dos rios Alambari e Paraíba do Sul.

De  acordo com o presidente  da AMAR (Agência  de Meio  Ambiente de Resende), 
Wilson  Moura,  a  ação,  que  contará  com a  participação  de  estudantes  do  Ensino 
Fundamental e Médio, universitários, ambientalistas e técnicos das áreas ambiental e 
educacional, tem por objetivo “conscientizar a população sobre o uso consciente da 
água, destacar a importância do combate ao desperdício e abordar as consequências 
socioambientais do uso indiscriminado deste recurso natural”.



Para garantir a segurança dos participantes, o trecho da rua onde as atividades serão 
realizadas ficará interditado ao tráfego de veículos. No local serão montadas as tendas 
com serviços socioambientais e a exposição fotográfica “Rio Paraíba do Sul: Desafio 
para a Vida”. Também neste ponto terá início o mutirão de limpeza, além de ser feito o 
embarque das pessoas que vão participar da expedição pelo Rio Paraíba, que não 
acontece no município desde 2013. Coordenada por militares da Academia Militar das 
Agulhas Negras (Aman), a expedição subirá o rio podendo chegar próximo ao Acesso 
Oeste, na Grande Alegria. “O evento tem uma grande importância não só por chamar 
a atenção da população para o uso consciente dos recursos hídricos, como também 
por ser uma oportunidade de agregar forças em prol do meio ambiente”, explicou o 
presidente da AMAR.

Além  das  atividades  previstas  para  o  dia  22,  a  Prefeitura  também  realizará,  em 
parceria com o Comitê de Bacia do Médio Paraíba do Sul, o passeio ciclístico Pedal 
Pelas Águas, que acontecerá no dia 25 de março, com largada e chegada no Parque 
das Águas.

Parcerias

Realizado pela Prefeitura, através da AMAR e do CREAR (Centro de Referência de 
Educação  Ambiental  de  Resende),  e  das  Indústrias  Nucleares  do  Brasil  (INB),  o 
evento  comemorativo  ao  Dia  Mundial  da  Água  conta  também com a  parceria  da 
AMAN,  da  empresa  Águas  das Agulhas Negras,  da Associação  Educacional  Dom 
Bosco e da Água Engenho da Serra. Também participam da iniciativa as Secretarias 
Municipais de Educação e de Esporte e Lazer.

Destaque Popular: Dia Mundial da Água terá expedição pelo Rio Paraíba do 
Sul em Resende

O Dia Mundial da Água será comemorado de uma forma muito especial este ano em 
Resende: com uma expedição pelo Rio Paraíba do Sul, considerado o mais importante 
manancial do Estado do Rio de Janeiro. Além da navegação, uma ampla programação 
também marcará a data, como a realização de uma exposição fotográfica, distribuição 
de  folhetos  educativos,  prestação  de  serviços  socioambientais  e  um  mutirão  de 
limpeza. O prefeito Diogo Balieiro Diniz e o presidente da Agência do Meio Ambiente 
de Resende (AMAR), Wilson Moura, entre outras autoridades, participarão do evento.

As  atividades,  com  início  às  9h  da  manhã,  serão  realizadas  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.  A ação tem por  objetivo 
conscientizar a população sobre o uso consciente da água, destacar a importância do 
combate  ao  desperdício  e  abordar  as  consequências  socioambientais  do  uso 
indiscriminado deste recurso natural.

Resende News: EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DA ÁGUA, 
EXPEDIÇÃO PELO RIO PARAÍBA DO SUL É REALIZADA EM RESENDE, RJ

Encontro  acontece próximo à  sede do IFRJ,  no Campos Elíseos,  a  partir  das  9h. 
Expedição pelo Rio Paraíba do Sul acontece na quinta-feira (22)

Divulgação/AMAR

Em comemoração ao Dia Mundial da Água, uma expedição pelo Rio Paraíba do Sul 
será realizada na manhã de quinta-feira (22), em Resende, RJ. O encontro acontece 
próximo à sede do IFRJ (antigo Gssan), no Campos Elíseos, a partir das 9h.

Além da navegação pelo rio, haverá uma exposição de fotos, distribuição de folhetos 
educativos, serviços socioambientais e um mutirão de limpeza.



O evento visa conscientizar a população sobre o uso consciente da água, combate ao 
desperdício e abordar as consequências socioambientais do uso inconsequente deste 
recurso natural.

Ministério Público Federal (MPF): MPF/RJ recomenda ao IFRJ adoção de métodos 
para contabilizar a atividade docente

O Ministério Público Federal (MPF) em Volta Redonda (RJ) recomendou ao reitor do 
Instituto Federal de Educação (IFRJ), Paulo Roberto de Assis Passos, e ao Diretor 
Geral do Campus Nilo Peçanha, no município de Pinheiral, a criação mecanismos e 
critérios para acompanhar e comprovar a execução do Plano de Trabalho Docente. A 
recomendação foi feita após verificar que não há, pelo menos por parte do Campus 
em  questão,  formas  institucionais  de  medir/comprovar  a  efetiva  realização  das 
atividades docentes extraclasse.

No curso de inquérito civil Inquérito Civil n. 1.30.010.000078/2015-13, verificou-se que, 
apesar de existir norma interna do IFRJ (Resolução n° 48 de setembro de 2015 do 
Conselho  Superior  do  IFRJ)  prevendo  a  criação  de  métodos  de  medição  e 
comprovação do Plano de Trabalho Docente, bem como Portaria Setec/MEC nº 17, de 
11 de maio de 2016 do MEC determinando que as Instituições de Ensino Superior 
adequassem suas regras às diretrizes traçadas naquela portaria,  o IFRJ Campus Nilo 
Peçanha, permanece inerte, não tendo se adequado à legislação de regência, não se 
sabendo  exatamente  se  os  professores  estão  realmente  realizando  todas  as 
atividades de docência previstas.

O IFRJ tem dez dias para informar sobre o acatamento da recomendação. Sob risco 
da propositura de ação civil pública no não acatamento das propostas.
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