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Concurso News: IFRJ realiza seletivo para professor substituto 

http://www.concursonews.com/2017/10/ifrj-realiza-seletivo-para-professor-
substituto.html

O Dia: IFRJ recebe inscrições para 1.285 vagas em cursos técnicos ao ensino 
médio

http://odia.ig.com.br/economia/2017-10-02/ifrj-recebe-inscricoes-para-1285-
vagas-em-cursos-tecnicos-ao-ensino-medio.html

Ministério Público Federal: Justiça atende a pedido do MPF e IFRJ terá que 
fornecer alimentação escolar aos alunos

http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/noticias-rj/ifrj-tera-que-fornecer-
alimentacao-escolar-aos-alunos

Conecta Baixada: IFRJ abre processo seletivo para cursos técnicos

http://www.conectabaixada.com.br/educacao/2017/10/02/ifrj-abre-processo-
seletivo-para-cursos-tecnicos/

Nilópolis  Online: IFRJ  tem  processo  seletivo  para  professor  substituto  no 
campus Nilópolis 

https://nilopolisonline.com.br/2017/10/02/ifrj-tem-processo-seletivo-para-
professor-substituto-no-campus-nilopolis/

O Concierge Online:  Prorrogado prazo para  se inscrever  no Brasil  Braços 
Abertos

http://oconciergeonline.com.br/prorrogado-prazo-para-se-inscrever-no-brasil-
bracos-abertos/

Senac RJ: INSCRIÇÕES IFRJ 2018 CURSOS TÉCNICOS GRÁTIS

http://senacrjpsg.com.br/inscricao-ifrj-2017-cursos-tecnicos-gratis-rj
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Rápido no Ar:  Curso que capacita para turismo tem inscrição prorrogada em 
Limeira

http://www.rapidonoar.com.br/curso-que-capacita-para-turismo-tem-inscricao-
prorrogada-em-limeira/
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Folha  Dirigida:  Casos  de  sucesso:  Raphael  soma  a  conquista  de  muitas 
aprovações

https://www.folhadirigida.com.br/noticias/concurso/casos-de-sucesso/casos-de-
sucesso-raphael-soma-a-conquista-de-muitas-aprovacoes
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R7: Arrastões em série em Nilópolis deixam alunos do IFRJ em pânico

 https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/balanco-geral-rj/videos/arrastoes-em-
serie-em-nilopolis-deixam-alunos-do-ifrj-em-panico-04102017
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Metrópoles: Protesto  contra  cortes  na  Educação  faz  “dominó”  de  livros 
gigantes

https://www.metropoles.com/colunas-blogs/janela-indiscreta/protesto-contra-
cortes-na-educacao-faz-domino-de-livros-gigantes

Conexão Escola: ALUNOS DA REDE ESTADUAL SÃO SELECIONADOS NO 
PROGRAMA JOVENS EMBAIXADORES

http://conexaoescola.rj.gov.br/noticias/2017/10/alunos-da-rede-estadual-sao-
selecionados-no-programa-jovens-embaixadores
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Governo do Brasil: Inscrições para o Brasil Braços Abertos vão até segunda-
feira (16)

http://www.brasil.gov.br/turismo/2017/10/inscricoes-para-o-brasil-bracos-
abertos-vao-ate-segunda-feira-16
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BrasilTuris: Curso a distância do Ministério do Turismo recebe inscrições até 
segunda-feira

https://brasilturis.com.br/curso-distancia-do-ministerio-do-turismo-recebe-
inscricoes-ate-segunda-feira/
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G1: IFRJ  Pinheiral  abre  inscrições  para  pós-graduação  na  área  de 
sustentabilidade
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https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/ifrj-pinheiral-abre-
inscricoes-para-pos-graduacao-na-area-de-sustentabilidade.ghtml 

Site da Baixada: Queimados recebe Espaço de Ciência Interativa do Instituto 
Federal de Educação

http://sitedabaixada.com.br/post/166391192689/queimados-recebe-espa
%C3%A7o-de-ci%C3%AAncia-interativa-do

16/10

Site da Baixada: Queimados: Governo do Estado doa espaço para instalação 
de escola técnica federal

http://sitedabaixada.com.br/post/166462855654/queimados-governo-do-estado-
doa-espa%C3%A7o-para
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Mercado&Eventos:  Brasil  Braços  Abertos  do  MTur  teve  mais  de  26  mil 
cadastros

http://www.mercadoeeventos.com.br/noticias/politica/brasil-bracos-abertos-do-
mtur-teve-mais-de-26-mil-cadastros/

IstoÉ: Ministros defendem inclusão do Brasil na rota de parques temáticos

https://istoe.com.br/ministros-defendem-inclusao-do-brasil-na-rota-de-parques-
tematicos/

CenárioMT: Ministros  defendem  inclusão  do  Brasil  na  rota  de  parques 
temáticos

https://www.cenariomt.com.br/2017/10/18/ministros-defendem-inclusao-do-
brasil-na-rota-de-parques-tematicos/
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Diário dos Campos: Mais de 26 mil pessoas buscam qualificação profissional 
no setor turístico 

http://www.diariodoscampos.com.br/economia/2017/10/mais-de-26-mil-
pessoas-buscam-qualificacao-profissional-no-setor-turistico/2426372/
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Hôtelier News: Curso gratuito do MTur alcança marca de 26 mil inscritos

http://www.hoteliernews.com.br/noticias/curso-gratuito-do-mtur-alcanca-marca-
de-26-mil-inscritos-75389

Grupo Cultivar: Embrapa divulga C&T de alimentos na Semana Nacional

http://www.grupocultivar.com.br/noticias/embrapa-divulga-c-t-de-alimentos-na-
semana-nacional
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G1: IFRJ Volta Redonda abre processo seletivo para cursos técnicos gratuitos
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Concurso News: IFRJ realiza seletivo para professor substituto 

O Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Rio  de  Janeiro 
(IFRJ), através do Edital Nº 95/2017, realiza processo seletivo para o cargo de 
Professor Substituto. A seleção abre 01 vaga no âmbito do campus Nilópolis do 
IFRJ.  A  remuneração  é  de R$  3.121,76.  A  vaga  aberta  é  para  as 
disciplinas Desenho Técnico I, Desenho Técnico II e Construções Geométricas. 
A titulação exigida é Graduação em Construção de Edifícios (Tecnologia) ou 
Construção  Civil  (Licenciatura)  ou  Engenharia  Civil  (Bacharelado)  ou 
Arquitetura  (Bacharelado)  e,  obrigatoriamente,  Pós-Graduação  lato  sensu 
(Especialização) ou stricto sensu (Mestrado ou Doutorado) especificamente em 
Desenho ou Design ou Construção Civil ou Ensino de Matemática ou Educação 
Matemática. Inscrições já estão abertas e devem ser efetivadas no Gabinete da 
Direção  Geral,  Campus  Nilópolis  -  IFRJ,  Rua  Rua  Coronel  Délio  Menezes 
Porto, 1045 – Centro, Nilópolis, RJ. O prazo fica aberto até 10 de outubro de 
2017, nos dias úteis, das 09 às 19h. A taxa de participação ficou definida no 
valor  de R$  50,00.  Os  candidatos  serão  classificados  através  de Entrevista 
e Análise  de  Currículo. A  análise  do  Currículo  será  realizada  nos  dias 
11/10/2017 de acordo com os critérios previstos no regulamento. O resultado 
da Análise de Currículo será divulgado no dia 13/10/2017, no mesmo local de 
inscrição, a partir das 18 horas. Seguindo o cronograma definido e divulgado, a 
entrevista será realizada nos dias 16/10/2017. O resultado da entrevista será 
divulgado no dia  17/10/2017,  no mesmo local  de inscrição,  a  partir  das  18 
horas.  O  resultado  final  do  processo  seletivo  será  homologado  mediante 
publicação de edital no Diário Oficial da União (DOU) e na página do IFRJ, 
ifrj.edu.br.  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. 

O Dia: IFRJ recebe inscrições para 1.285 vagas em cursos técnicos ao ensino 
médio

As vagas estão distribuídas entre os campi Arraial do Cabo, Duque de Caxias, Nilópolis, 
Paracambi, Pinheiral, Rio de Janeiro, São Gonçalo e Volta Redonda

Rio - O Instituto  Federal  do Rio de Janeiro (IFRJ) recebe inscrições para o 
processo  seletivo  que  oferece  1.285  vagas  em  cursos  técnicos 
integrados ao nível médio. Os cursos são gratuitos e as vagas estão 
distribuídas entre os campi Arraial do Cabo, Duque de Caxias, Nilópolis, 
Paracambi, Pinheiral, Rio de Janeiro, São Gonçalo e Volta Redonda.
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São  cinco  opções  de  cursos:  Ambiente  e  Saúde;  Controle  e  Processos 
Industriais;  Informação  e  Comunicação;  Produção  Alimentícia;  e 
Recursos  Naturais.  As  inscrições  devem  ser  feitas  até  o  dia  17  de 
outubro,  no site do  Instituto  Nacional  de  Seleções  e  Concursos 
(Selecon), organizador.

Para participar é  preciso ter  concluído o ensino fundamental  até a data da 
matrícula e possuir  CPF em seu nome. A taxa de inscrição é de R$ 
65,00. O prazo para solicitar isenção do pagamento vai até o dia 22 de 
setembro, no site do Instituto Selecon. No ato da inscrição, o candidato 
deve optar se vai concorrer às vagas da Ampla Concorrência (AC) ou as 
destinadas ao Sistema de Reserva de Vagas (SRV) para Escola Pública.

A prova está prevista para 29 de outubro. Os inscritos farão uma prova objetiva 
de Português e Matemática e uma Redação. O resultado final  está previsto 
para o dia 11 de dezembro.

Ministério Público Federal: Justiça atende a pedido do MPF e IFRJ terá que 
fornecer alimentação escolar aos alunos

A pedido do Ministério Público Federal (MPF), a Justiça Federal determinou 
que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 
(IFRJ)  providencie  o  fornecimento  de  alimentação  escolar  aos  alunos  da 
instituição. A sentença determina a contratação de nutricionista, a inclusão no 
orçamento para os próximos anos de rubrica para alimentação escolar e para a 
construção de cozinhas e refeitórios nos campi, em acordo com as normas do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

A ação foi proposta pelo MPF em maio de 2016 a partir da constatação de que 
o  IFRJ  recebe  verbas  do  PNAE  e  as  destina  exclusivamente  ao  campus 
Pinheiral, único que teria condições de oferecer alimentação escolar de acordo 
com as regras previstas no programa. Assim, os demais campi não oferecem 
alimentação aos alunos. O IFRJ alegou falta de recursos para não fornecer a 
assistência,  considerando  que  os  recursos  provenientes  do  PNAE  são 
insuficientes para atender a demanda. 

Em  agosto  de  2016,  a  Justiça  Federal  concedeu  parcialmente  a  liminar 
requerida  pelo  MPF  para  que  a  União  e  o  IFRJ  incluíssem  previsão 
orçamentária para o ano de 2017 com relação ao fornecimento da alimentação 
e a construção de cozinhas e refeitórios nos campi. Para o juiz Mauro Souza da 
Costa Braga, tanto o instituto quanto a União são responsáveis e devem fazer 
constar  no  orçamento  recursos  suficientes  para  construir  toda  a  estrutura 
necessária  para  que  todas  as  unidades  do  IFRJ  forneçam  serviço  de 
alimentação.  Devido  à  natureza  suplementar  dos  recursos  do  PNAE,  o 
magistrado ainda considera que o IFRJ deve destinar orçamento próprio para o 
serviço, com auxílio da União se for necessário, sem depender exclusivamente 
do PNAE. 

O  IFRJ  oferece  ensino  médio,  técnico,  graduação  e  pós-graduação  a 
estudantes em 15 campi distribuídos por todo o estado.

Conecta Baixada: IFRJ abre processo seletivo para cursos técnicos



O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) abriu inscrições para o processo 
seletivo dos cursos técnicos integrados com o ensino médio. Para candidatar-
se, é preciso estar cursando o nono ano ou ter concluído o ensino fundamental. 
Os cursos são totalmente gratuitos.

Ao todo são 1.285 vagas nos campos Arraial do Cabo (Informática), Duque de 
Caxias  (Química;  Petróleo  e  Gás),  Nilópolis  (Controle  Ambiental;  Química), 
Paracambi (Eletrotécnica; Mecânica), Pinheiral (Agropecuária; Meio Ambiente; 
Informática; Agroindústria), Rio de Janeiro (Alimentos; Biotecnologia; Farmácia; 
Meio  Ambiente;  Química),  São  Gonçalo  (Química)  e  Volta  Redonda 
(Automação Industrial).

O  processo  seletivo  será  feito  por  meio  de  duas  provas:  uma  objetiva  de 
múltipla  escolha,  com  25  questões  (10  de  Língua  Portuguesa  e  15  de 
Matemática), e uma redação. O dia da realização das provas serão no dia 29 
de outubro.

As inscrições devem ser feitas pela internet até o dia 17 de outubro e está no 
valor de 65 reais. Para mais informações sobre o processo seletivo, consulte o 
edital  75/2017  na  página :  http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-
tecnico/integrado.

Nilópolis  Online: IFRJ  tem  processo  seletivo  para  professor  substituto  no 
campus Nilópolis 

O site não permite cópia.

O Concierge Online:  Prorrogado prazo para  se inscrever  no Brasil  Braços 
Abertos

Os interessados em terminar o ano mais preparados para atuar no mercado de 
turismo podem aproveitar a oportunidade de qualificação profissional. O prazo 
para  novas  inscrições  no  canal  de  ensino  online  e  gratuito  Brasil  Braços 
Abertos (BBA) foi prorrogado e os estudantes terão até o dia 16 de outubro 
para se cadastrarem. A ferramenta, desenvolvida pelo Ministério do Turismo já 
alcançou, até o momento, a marca de mais de 21 mil inscritos.

Disponibilizado  para  todos  os  estados  do  país  e  também  para  o  Distrito 
Federal, o canal fornece 80 horas/aulas de ensino relacionados ao atendimento 
ao  turista,  sustentabilidade,  planejamento  financeiro,  marketing,  inglês,  e 
prevenção  de  riscos.  Com  a  prorrogação  das  inscrições,  os  alunos  já 
matriculados também terão  mais  tempo para  finalizar  o  curso.  O prazo  de 
encerramento é dia (15) de janeiro.

O Brasil Braços Abertos pode ser acessado por qualquer dispositivo que tenha 
acesso  a  internet  como  celulares,  tablets  e  computadores.  Nele,  o  aluno 
aprende de forma dinâmica,  com videoaulas e jogos, e,  ao concluir  os 696 
pontos  e  finalizar  o  curso,  recebe  um  certificado  validado  como  curso  de 
extensão pelo MTur e Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ).

“Acredito que ações como esta são fundamentais para posicionar o Brasil entre 
os grandes destinos mundiais. O Ministério do Turismo está comprometido com 
a bandeira da qualificação profissional por entender que esse é um dos fatores 

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


de atração de turistas e que pode contribuir  de maneira significativa com a 
geração de emprego e renda em nosso país”, afirma o ministro do Turismo, 
Marx Beltrão.

O Brasil  Braços Abertos faz parte da política de qualificação profissional  do 
MTur prevista no Brasil + Turismo, pacote de ações que fortalecem a atividade 
no país.

Para  a  secretária  nacional  de  Qualificação  e  Promoção  do  Turismo,  Teté 
Bezerra, trata-se de uma oportunidade única. “Estamos na reta final da edição 
deste  ano que  pode ser  considerada um sucesso.  Além de impulsionar  as 
carreiras dos nossos profissionais,  a plataforma melhora a mão de obra do 
mercado turístico. Mas não basta se inscrever, é importante acompanhar os 
módulos  e  garantir  a  pontuação  necessária  para  obtenção  do  certificado”, 
alerta.

José Oliveira Filho,44, é mais um dos qualificados pelo BBA e já está com o 
certificado em mãos. Ele mora em Licínio de Almeida, na Bahia, e atua na área 
turística há 6 seis anos. “Vi o anúncio do curso no Facebook do MTur e percebi  
ali  uma oportunidade de obter  mais  conhecimentos  e ter  um certificado no 
setor. Me qualifiquei de graça e não precisei sair de casa”, explica.

O comunicador se dedicou aos estudos e concluiu o curso em 15 dias. “Fiquei  
muito feliz em ter concluído essa conquista profissional. Eu estudava de três a 
quatro horas diárias e, assim que finalizei o curso, no mesmo dia já pude retirar 
meu certificado no site do BBA”, ressalta José.

Senac RJ: INSCRIÇÕES IFRJ 2018 CURSOS TÉCNICOS GRÁTIS

portunidades para  o  povo do Rio  de Janeiro que  pretende  fazer  um curso 
técnico em 2018, está aberto o período de inscrição no IFRJ 2018 para cursos 
gratuitos na área da tecnologia da informação, recursos naturais, indústria e 
mais,  oferecidos  no Rio  de Janeiro,  Duque de Caxias,  São Gonçalo,  Volta 
Redonda,  Arraial  do Cabo e outras.  Processo seletivo acontece de outubro 
2017 a janeiro de 2018 para classificação de novos alunos 2018.

Podem se inscrever pessoas interessadas pelos cursos técnicos integrados ao 
ensino  médio  2018.  São  mais  de  1.200  vagas  gratuitas  para  13  cursos 
ofertados também em Paracambi, Nilópolis, Pinheiral e Arraial do Cabo, que 
foram reservadas para candidatos de escola pública – com cotas para alunos 
com renda familiar de até 1,5 salário por morador, cotas para alunos de famílias 
com renda acima de 1,5 salário e reserva para ampla a concorrência – todos os 
candidatos que atentem aos requisitos como o nível escolar.

Jovens do RJ têm a chance de conseguir diploma de técnico nível médio pelo 
Instituto  Federal  do Rio  de Janeiro.  Cursos abertos  podem ser  feitos  pelos 
alunos que estão finalizando o ensino fundamental  em 2017 e vão fazer  o 
ensino  médio  em 2018.  Esses  candidatos  podem fazer  o  curso  técnico  ao 
mesmo tempo que o ensino médio no instituto e assim terminam os estudos 
básicos com uma formação profissional.

Quem  tiver  os  requisitos  deve  agarrar  a  oportunidade,  pois  além  de  uma 
certificação  técnica  ao  finalizar  o  curso,  sua  experiência  profissional  será 
adquirida em ambiente de instituição federal. Esse é o desejo de muita gente, 



poder estudar em uma instituição pública como o IFRJ, instituição educação 
profissional, científica e tecnológica que é referência do Rio de Janeiro e do 
país, oferece uma educação exclusiva e conhecimento de alto nível aos seus 
alunos que fazem curso técnico integrado com o ensino médio regular e EJA, 
técnico concomitante e subsequente ao ensino médio, nos cursos a distância e 
cursos de graduação e pós-graduação lato sensu e stricto sensu.

Para ingresso em 2018 o instituto abriu vagas para cursos técnicos integrados 
em:  Eletrotécnica,  Alimentos,  Biotecnologia,  Farmácia,  Meio  Ambiente, 
Química, Mecânica, Controle Ambiental oferecidos pela manhã ou tarde e tem 
duração de 3 anos, 3 anos e meio e 4 anos. Tempo de duração depende da 
carga horária de cada curso, que tem a grade curricular integrada com o ensino 
médio, ou seja, uma só disciplina.

Os  cursos  técnicos  integrados  IFRJ  pedem  estágio  supervisionado  para  a 
complementação do curso, que é a etapa de ensino prático em que os alunos 
convivem  com  profissionais  e  até  com  outros  estagiários  em  ambiente  de 
trabalho. Alunos do curso de informática podem fazer estágio ou não. Quando 
o estágio é obrigatório o aluno só recebe o diploma depois de todas as etapas 
de estudo.

COMO FAZER INSCRIÇÃO IFRJ 2018

Para  se  inscrever,  acesse  o  site  portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-
tecnico/integrado depois o link de inscrição para preencher o formulário com 
atenção  e  depois  de  finalizar  essa  etapa  pode  emitir  a  confirmação  da 
inscrição. Próximo passo responder o questionário socioeconômico para depois 
ter  acesso  a  página  para  gerar  o  boleto  referente  a  taxa.  Inscrição  para 
processo seletivo  Instituto  Federal  do Rio  de Janeiro acontece até 17/10 e 
pagamento da taxa até 18/10/2017.

Participantes com inscrições confirmadas vão participar da prova, marcada dia 
29/10/2017. Será oferecida uma prova objetiva de múltipla escolha elaborada 
com assuntos de língua portuguesa e matemática e também uma redação.

Notas das provas objetivas – relação preliminar em 30/10.

Entrar com recursos contra a prova caso precise – de 31/10 a 01/11.

Resultado final das notas IFRJ 2018 – 11/12 e resultado final da classificação 
em 04/01 – matrículas a partir de 08/01/2018.

03/10

Rápido no Ar:  Curso que capacita para turismo tem inscrição prorrogada em 
Limeira

A Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Limeira, informou por 
meio de nota que as inscrições para o programa “Brasil Braços Abertos”, do 
Ministério  do  Turismo,  foram  prorrogados  até  o  dia  16  de  outubro.  Pela 
iniciativa,  serão oferecidas  80  horas  de aula,  nos  módulos  atendimento  ao 
turista,  sustentabilidade,  planejamento  financeiro,  marketing,  inglês  e 
prevenção de riscos. Todo o curso pode ser feito online. Para fazer a inscrição, 
os  interessados  devem  acessar  ao  link 
(http://brasilbracosabertos.turismo.gov.br/).

http://brasilbracosabertos.turismo.gov.br/


O  “Brasil  Braços  Abertos”  é  uma  das  ações  de  qualificação  à  distância 
presentes no Plano Brasil Turismo, programa que visa o desenvolvimento do 
turismo no país. Para disponibilizar as vagas ao público limeirense, a prefeitura 
celebrou parceria com o Ministério do Turismo e o Instituto Federal do Rio de 
Janeiro (IFRJ).

Segundo  o  secretário  da  pasta,  Tito  Almirall,  as  aulas  fazem  parte  de  um 
conjunto de medidas para transformar a cidade em um polo importante para o 
setor  de  turismo  no  Estado  de  São  Paulo.  Outra  ação  importante  para 
consolidar essa posição, de acordo com Almirall,  foi  a elaboração do Plano 
Diretor de Turismo. “Limeira também está a um passo de se formalizar como 
‘município de interesse turístico’’ – situação que garantirá o recebimento de 
verbas do governo estadual”, salientou.

Quem  não  dispõe  de  acesso  à  internet  pode  usar  os  computadores  na 
Incubadora de Ciência,  Tecnologia  e  Inovação.  O endereço é  avenida Luís 
Guerra  Filho,  65  (ao  lado  da  Cetesb),  das  9h  às  16h,  no  Parque  Nossa 
Senhora das Dores. Informações podem ser obtidas no telefone: 3404-9887

05/10

Folha  Dirigida:  Casos  de  sucesso:  Raphael  soma  a  conquista  de  muitas 
aprovações

O site não permite cópia.
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R7: Arrastões em série em Nilópolis deixam alunos do IFRJ em pânico

Ladrões fizeram arrastões em série em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Um 
professor de Química que estava em frente ao Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia (IFRJ) foi vítima dos ladrões.

09/10

Metrópoles: Protesto  contra  cortes  na  Educação  faz  “dominó”  de  livros 
gigantes

Em protesto  contra  a  retirada  de  recursos  orçamentários  de  universidades 
públicas  e  institutos  federais  promovidos  pela  União,  a  campanha 
“Conhecimento  sem Cortes”  construiu,  na  tarde  desta  segunda-feira  (9/10), 
uma instalação cenográfica de um “dominó” de livros gigantes no gramado em 
frente ao Congresso Nacional. A montagem é uma referência ao impacto às 
glosas federais no setor.

Nesta terça (10), uma audiência pública convocada pela Comissão de Ciência, 
Tecnologia,  Inovação,  Comunicação  e  Informática  da  Câmara  discutirá  as 
consequências dos cortes orçamentários na Educação e as perspectivas para 
o  orçamento  de  2018,  que  deverá  ser  votado  pelo  Congresso  ainda  em 
outubro. Também nesta terça  será realizado ato público no Salão Nobre da 
Casa, durante o qual serão protocoladas mais de 82 mil assinaturas coletadas 
pela campanha.



Lançada  em junho  deste  ano,  a  campanha  “Conhecimento  sem  Cortes”  é 
liderada pelas associações de docentes das universidades Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), de Brasília (UnB) e Federal de Minas Gerais (UFMG), além do 
Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ). O objetivo da organização é chamar 
atenção para os impactos dos cortes orçamentários no setor e pressionar o 
Planalto para o descontigenciamento de recursos.

Conexão Escola: ALUNOS DA REDE ESTADUAL SÃO SELECIONADOS NO 
PROGRAMA JOVENS EMBAIXADORES

Alunos de escolas públicas do Rio de Janeiro estão na fase final do Programa 
Jovens Embaixadores. Dos doze estudantes, oito são de unidades de ensino 
da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc). Os selecionados participarão 
de um intercâmbio de três semanas nos Estados Unidos, que acontecerá em 
janeiro de 2018. 

O Programa Jovens Embaixadores é uma iniciativa da Embaixada dos Estados 
Unidos,  em  parceria  com  organizações  públicas  e  privadas,  e  tem  como 
público-alvo jovens que são exemplos em suas comunidades.  Desde 2003, 
mais de 500 jovens brasileiros já participaram do projeto. 

Os estudantes da Seeduc selecionados são do Ciep 117 - Carlos Drummond 
de Andrade - Intercultural Brasil-Estados Unidos, em Nova Iguaçu; do Colégio 
Estadual Leopoldo Machado, também em Nova Iguaçu; do Colégio Estadual 
Alexander Graham Bell, em Duque de Caxias; do Colégio Estadual Presidente 
Kennedy, em Belford Roxo; do Colégio Estadual Prefeito Luiz Guimarães, em 
Queimados, e do Colégio Estadual Doutor Leonel Homem da Costa, em Santo 
Antônio de Pádua. 

Alunos da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), do Centro Federal de 
Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet), do Colégio Pedro II e 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ 
– Volta Redonda) também estão na etapa final. 

10/10

Governo do Brasil: Inscrições para o Brasil Braços Abertos vão até segunda-
feira (16)

O prazo  para  novas  inscrições  no canal  de  ensino  profissionalizante  Brasil 
Braços  Abertos  termina  na  próxima  segunda-feira  (16).  A  plataforma, 
desenvolvida pelo Ministério do Turismo, já alcançou mais de 21 mil inscritos.

A formação  é  on-line  e  gratuita,  com  acesso  a  conteúdos  relacionados  a 
sustentabilidade,  atendimento ao turista,  planejamento  financeiro,  marketing, 
inglês e prevenção de riscos.

O  curso,  de  80  horas/aula  totalmente  on-line,  está  disponível  para  os  26 
estados e o Distrito Federal. O processo deverá ser concluído até 15 de janeiro 
de 2018.

A formação será oferecida de modo que o aluno tenha flexibilidade, assistindo 
às aulas em qualquer horário e sem a necessidade de tutoria. Ao concluir os 
696  pontos  e  finalizar  o  conteúdo  previsto,  o  estudante  recebe  certificado 



validado como curso de extensão pelo MTur e pelo Instituto Federal do Rio de 
Janeiro (IFRJ).

Brasil Braços Abertos

O programa foi lançado em abril deste ano pelo Ministério do Turismo e faz 
parte  da  política  de  qualificação  profissional  prevista  no  Brasil  +  Turismo, 
pacote  de ações  para  fortalecer  o  setor  no  País.  Quem não  trabalha  com 
turismo e deseja iniciar carreira na área também pode se inscrever.

13/10

BrasilTuris: Curso a distância do Ministério do Turismo recebe inscrições até 
segunda-feira

Termina na próxima segunda-feira (16) o prazo para inscrição no Brasil Braços 
Abertos, canal de ensino a distância da política de qualificação profissional do 
Ministério do Turismo. O curso é gratuito e com número de vagas ilimitado. 
Podem se inscrever profissionais que trabalham com turismo ou pessoas que 
pretendem atuar nesse mercado.
O curso, de 80 horas/aula totalmente online, está disponível para os 26 estados 
e  o  Distrito  Federal.  O  conteúdo  engloba  atendimento  ao  turista, 
sustentabilidade,  planejamento  financeiro,  marketing,  inglês  e  prevenção  de 
riscos.  O canal  é  compatível  com qualquer  dispositivo que  tenha acesso a 
internet como celulares, tablets e computadores.
O formato do curso foi desenvolvido para que o aluno tenha flexibilidade para 
assistir  às  aulas  em qualquer  horário  e  sem a  necessidade  de  tutoria.  Ao 
concluir  os  696  pontos  e  finalizar  o  conteúdo  previsto,  o  estudante  recebe 
certificado validado como curso de extensão pelo MTur e Instituto Federal do 
Rio de Janeiro (IFRJ).
“Ampliamos o prazo de inscrição na semana passada para dar oportunidade de 
acesso  a  este  curso  gratuito  e  online  para  o  maior  número  de  pessoas 
possível. Afinal, nosso objetivo é ter cada vez mais pessoas qualificadas nos 
hotéis, bares, restaurantes e nos atrativos turísticos de todo o país”, disse a 
secretária nacional de Qualificação e Promoção do Turismo, Teté Bezerra.
Para  fazer  as  inscrições  é  só  acessar  o  canal  Brasil  Braços 
Abertos: brasilbracosabertos.turismo.gov.br.  As  aulas  podem  começar  logo 
após a inscrição ser efetuada e deverão ser concluídas até o dia 15 de janeiro  
de 2018.
14/10

G1: IFRJ  Pinheiral  abre  inscrições  para  pós-graduação  na  área  de 
sustentabilidade

Estão abertas inscrições para o curso de pós-graduação em especialização em 
Desenvolvimento Regional e Sustentabilidade no Instituto Federal do Rio de 
Janeiro (IFRJ) no Campus Pinheiral, no Sul do Rio de Janeiro.

Os cadastros seguem até o dia 9 de novembro através do site do instituto. De 
acordo com o IFRJ, o curso é gratuito e tem como público-alvo profissionais 
graduados em cursos das áreas de ciências agrárias, ambientais, humanas e 
sociais, engenharias e áreas afins.

http://brasilbracosabertos.turismo.gov.br/


As aulas, prevista para 2018, serão ministradas às terças e quintas-feiras, de 
18h às 22h, e, eventualmente, aos sábados, de 9h às 13h.

Segundo a coordenação do curso, os profissionais poderão atuar em órgãos 
públicos  e  privados  com  elaboração  de  planos  de  desenvolvimento  local; 
planejamento  e  gestão  agropecuária,  planejamento  urbano,  planejamento  e 
gestão  de  micro  bacias,  conservação  e  recuperação  florestal,  diagnósticos 
ambientais,  econômicos  ou  produtivos  e  acompanhamento  de  políticas 
públicas.
Site da Baixada: Queimados recebe Espaço de Ciência Interativa do Instituto 
Federal de Educação

A Escola Municipal Professor Leopoldo Machado receberá na próxima terça-
feira,  17,  uma série de atividades oferecidas pelo Espaço Ciência Interativa 
(ECI), que pertence ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio  de  Janeiro  (IFRJ),  campus  Mesquita.  Com o  tema:  “Física  Divertida  e 
Lógica Matemática”, o projeto itinerante conta com módulos que desafiam a 
Física e estimulam o raciocínio de forma lúdica e divertida.  A programação 
acontece das 9h às 17h e inclui  parte do acervo de módulos científicos da 
instituição e uma equipe de mediadores que farão oficinas educativas com o 
público.

As atividades serão direcionadas para as turmas dos dois ciclos do Ensino 
Fundamental. De acordo com a Coordenadora de Extensão do IFRJ/campus 
Mesquita, Ludmila Nogueira da Silva, “os professores terão a oportunidade de 
interagir com a atividade, percebendo como pode ocorrer, na prática, a relação 
entre a Educação Formal e a Não Formal”. Neste dia, a aula do curso será 
Matemática Lúdica, com o prof. André Bispo (IFRJ/campus Mesquita), em que 
haverá o diálogo entre o conteúdo da sala de aula e o evento que ocorrerá na 
escola.

Já o Secretário Municipal de Educação, professor Lenine Lemos, destacou que 
a  atividade  será  um  momento  em  que  os  estudantes  terão  contato  com 
exposições  temáticas  e  conjuga  a  divulgação  do  conhecimento  científico 
através de um ambiente lúdico e interativo.“Às vezes os conceitos dados em 
sala ficam somente na teoria, mas ciência tem tudo a ver com prática”, disse.

Considerado o primeiro museu de ciências interativo da Baixada Fluminense, o 
ECI  foi  inaugurado  oficialmente  no  ano  de  2002.  Atualmente,  agrega  uma 
equipe multidisciplinar formada por docentes, estagiários e monitores das áreas 
de  Física,  Biologia,  Química,  Matemática,  Educação  Artística  e  Produção 
Cultural.  A  unidade  realiza  ações  itinerantes  em  instituições  de  perfil 
educacional e cultural, mediante contato prévio para agendamento que pode 
ser  realizado  por  meio  do  formulário,  disponível  através  do 
link:http://ifrj.edu.br/node/4299. Para mais informações, basta entrar em contato 
pelo telefone (21) 2797-2513 ou pelo e-mail aeci.cmesq@ifrj.edu.br.
16/10



Site da Baixada: Queimados: Governo do Estado doa espaço para instalação 
de escola técnica federal

O  Governo  do  Estado,  por  meio  da  Secretaria  de  Estado  de  Educação 
(Seeduc), assinou, nesta segunda-feira, dia 9, o termo de cessão de uso de 
imóvel que garantirá mais uma escola técnica para a Baixada Fluminense. O 
prédio,  que  anteriormente  abrigou  uma  unidade  escolar  de  Ensino 
Fundamental,  será  destinado  ao  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e 
Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) – antiga escola técnica federal de Química 
– para instalação de uma unidade em Queimados.

A assinatura do termo contou com as presenças do governador do Estado do 
Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão; do secretário de Estado da Casa Civil e 
Desenvolvimento  Econômico,  Christino  Áureo;  do  secretário  de  Estado  de 
Educação, Wagner Victer; do reitor do IFRJ, Paulo Roberto de Assis Passos; 
do deputado estadual Rafael Picciani – que acompanhou o processo de cessão 
do espaço -, além de representantes da Prefeitura de Queimados.  

– É muito importante contar com mais uma escola de formação técnica, além 
do  mais  em  um  município  como  Queimados,  que  está  se  desenvolvendo 
industrialmente e que precisa de mão de obra formada para ocupar os postos 
de  trabalho  na  região.  No  momento  em que  o  país  está  recuperando  seu 
crescimento,  é  essencial  contar  com uma escola de formação técnica  para 
capacitar  os  jovens  que  vão  atuar  no  complexo  industrial  da  Baixada 
Fluminense, principalmente nas empresas localizadas no Arco Metropolitano – 
disse o governador Luiz Fernando Pezão.

A área total do prédio é de aproximadamente 3.000 m², contando com 20 salas 
de aula,  auditório  e  biblioteca,  entre outros  espaços.  Essa será a  segunda 
escola  pública  profissionalizante  em  Queimados.  Neste  município,  a  rede 
estadual  de  ensino  conta  com o  Colégio  Estadual  São  João,  que  oferece 
Ensino Médio Articulado ao Curso Técnico em Logística.

– Essa escola terá um grande potencial e será importante para Queimados e 
para outros municípios da Baixada Fluminense, pois levará formação técnica 
para  os  jovens.  A implantação  de  unidades  de  ensino  profissionalizante  é 
essencial  para  o  fortalecimento  da  economia  e  aumento  de  empregos  no 
estado  do  Rio  de  Janeiro.  Na  baixada,  por  exemplo,  13  escolas  públicas 
estaduais passaram a funcionar, neste ano, em horário integral e ofertar ensino 
médio  profissionalizante  em Empreendedorismo –  destacou  o  secretário  de 
Estado de Educação, Wagner Victer.  

O secretário  da Casa Civil  e  Desenvolvimento  Econômico,  Christino Áureo, 
acompanhou o processo de cessão do prédio. Para ele, todo investimento em 
educação é importante para levar desenvolvimento para os municípios.  

– Nós torcemos para que esse tipo de parceria entre governo estadual, IFRJ e 
a  prefeitura  de  Queimados  se  expanda  para  todo  estado.  Não  existe 
desenvolvimento  econômico sem qualificação das pessoas.  Sem isso,  seria 
muito difícil dar à população local condições para aproveitar as oportunidades 
que  surgem  no  município.  Queimados  retomou  sua  capacidade  de  atrair 
empresas há algum tempo, com a reativação do distrito industrial da Codin que 
gera, hoje, mais de 40 mil oportunidades de trabalho. Tenho certeza de que é 



através da educação que ofereceremos condições para as famílias levarem 
seus filhos a outro patamar de vida. O secretário de educação Wagner Victer 
foi muito feliz ao articular esta parceria – afirmou Christino Áureo.

Já o reitor do IFRJ, Paulo Roberto de Assis Passos, comentou que o Instituto 
tem atuado fortemente na Baixada Fluminense, com oferta de diversos cursos, 
e  que  a  unidade  em  Queimados  –  que  será  uma  expansão  da  sede  de 
Mesquita – também levará muitos benefícios para a região.  
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Mercado&Eventos:  Brasil  Braços  Abertos  do  MTur  teve  mais  de  26  mil 
cadastros

As inscrições para o curso de atendimento ao turista pelo canal de educação 
online  e  gratuito  do  Ministério  do  Turismo,  Brasil  Braços  Abertos  (BBA), 
recebeu a marca de 26.856 mil inscritos. Agora, os alunos terão até o dia 15 de 
janeiro de 2018 para concluir os estudos dos módulos de ensino e receber o 
certificado, validado como curso de extensão pelo MTur, em parceria com o 
Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ).

Com o Brasil  Braços Abertos  é  possível  aprender  de  forma dinâmica (com 
videoaulas  e  jogos)  temas  como  atendimento  ao  turista,  sustentabilidade, 
planejamento financeiro, marketing, inglês, e prevenção de riscos. A iniciativa 
faz parte da política de qualificação profissional do MTur prevista no Brasil + 
Turismo, pacote de ações que fortalecem a atividade no país.

“O curso online possibilita a melhoria do atendimento no turismo nacional, bem 
como  o  aperfeiçoamento  das  carreiras  de  profissionais  que  diariamente 
prestam o serviço ao turista. É importante que os inscritos aproveitem essa 
oportunidade”, ressaltou o Ministro do Turismo, Marx Beltrão.

“O BBA é uma das formas que o MTur tem para qualificar os profissionais. 
Nessa etapa final, a dica é não deixar para terminar o curso em cima da hora e 
aproveitar  para  aprender  os  conteúdos  com  calma”,  explicou  a  Secretária 
Nacional de Qualificação e Promoção do Turismo, Teté Bezerra.

PREMIAÇÃO – Para estimular a conclusão do curso, o Ministério do Turismo 
promoverá um sorteio com todos os concluintes. Os selecionados ganharão 
uma viagem, com acompanhante, para um destino turístico brasileiro que será 
divulgado em breve.

IstoÉ: Ministros defendem inclusão do Brasil na rota de parques temáticos

Um trabalho conjunto dos ministros do Turismo, Marx Beltrão, e da Indústria, 
Comércio  Exterior  e  Serviços,  Marcos  Pereira,  pode  colocar  o  Brasil 
definitivamente na rota dos principais parques temáticos do mundo.
A proposta é mudar a classificação dos equipamentos do setor para bens de 
capital e estimular a competitividade do país na importação de atrativos sem 
similar nacional. 



Representantes do segmento consideram as medidas determinantes  para a 
vinda de investidores como a Disney,  Universal,  Busch Gardens,  Six Flags, 
Legoland e outras bandeiras que fazem parte das maiores empresas do ramo.
O  primeiro  passo  ocorreu  na  última  reunião  de  ministros  de  Turismo  do 
Mercosul, quando os representantes dos quatro países membros manifestaram 
apoio às demandas do Sistema Integrado de Parques de Atrações Turísticas 
(Sindepat).
Paralelamente,  a  pasta  da  Indústria  e  Comércio  Exterior  está  com  uma 
consulta aberta até o próximo dia 1º para confirmar que não há produção de 
equipamentos análogos na indústria nacional.
Após a consulta, o documento será apresentado no grupo técnico da Câmara 
de Comércio Exterior e, caso não haja nenhuma objeção, segue direto para o 
fórum de ministros ligado ao tema no Mercosul.
“As maiores marcas têm expandido suas operações em diversas partes do 
mundo,  com investimentos  vultuosos  e  milhares  de  empregos  gerados.  Se 
fizermos  alguns  ajustes,  temos  totais  condições  de  nos  consolidar  como o 
grande hub (equipamentos com função de interligar vários computadores em 
uma rede) de parques temáticos das Américas Central  e do Sul”, afirmou o 
ministro Marx Beltrão.
Para  o  ministro  Marcos  Pereira,  a  ideia  vai  gerar  emprego  e  renda 
Arquivo/Antônio Cruz/Agência Brasil
“Estamos avançando. Temos trabalhado para atender as demandas do setor, 
porque sabemos que elas são importantes para gerar emprego e renda para o 
país”, acrescentou o ministro Marcos Pereira.
Braços Abertos
As inscrições no canal de educação online e gratuito do Ministério do Turismo 
Brasil  Braços  Abertos  (BBA)  terminaram  esta  semana  com  1.982  inscritos 
apenas  no  Centro-Oeste.  Em  todo  o  Brasil,  foram  registradas  26.856  mil 
inscrições. O Distrito Federal recebeu 811 inscrições, seguido do Mato Grosso 
(421), Mato Grosso do Sul (401) e Goiás (349).
Os inscritos terão até o dia 15 de janeiro de 2018 para concluir os estudos pelo  
endereço e receber o certificado, validado como curso de extensão pelo MTur, 
em parceria com o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ). A oportunidade 
representa um diferencial no currículo do profissional.
O  Brasil  Braços  Abertos  oferece  flexibilidade  para  quem  deseja  aprimorar 
conhecimentos. Nele, é possível aprender de forma dinâmica (com vídeo-aulas 
e jogos) temas como atendimento ao turista,  sustentabilidade,  planejamento 
financeiro, marketing, inglês e prevenção de riscos. O curso pode ser acessado 
por qualquer dispositivo que tenha acesso a internet, como celulares, tablets e 
computadores.
CenárioMT: Ministros  defendem  inclusão  do  Brasil  na  rota  de  parques 
temáticos

Um trabalho conjunto dos ministros do Turismo, Marx Beltrão, e da Indústria, 
Comércio  Exterior  e  Serviços,  Marcos  Pereira,  pode  colocar  o  Brasil 
definitivamente na rota dos principais parques temáticos do mundo.



A proposta é mudar a classificação dos equipamentos do setor para bens de 
capital e estimular a competitividade do país na importação de atrativos sem 
similar nacional. 

Representantes do segmento consideram as medidas determinantes  para a 
vinda de investidores como a Disney,  Universal,  Busch Gardens,  Six Flags, 
Legoland e outras bandeiras que fazem parte das maiores empresas do ramo.

O  primeiro  passo  ocorreu  na  última  reunião  de  ministros  de  Turismo  do 
Mercosul, quando os representantes dos quatro países membros manifestaram 
apoio às demandas do Sistema Integrado de Parques de Atrações Turísticas 
(Sindepat).

Paralelamente,  a  pasta  da  Indústria  e  Comércio  Exterior  está  com  uma 
consulta aberta até o próximo dia 1º para confirmar que não há produção de 
equipamentos análogos na indústria nacional.

Após a consulta, o documento será apresentado no grupo técnico da Câmara 
de Comércio Exterior e, caso não haja nenhuma objeção, segue direto para o 
fórum de ministros ligado ao tema no Mercosul.

“As maiores marcas têm expandido suas operações em diversas partes do 
mundo,  com investimentos  vultuosos  e  milhares  de  empregos  gerados.  Se 
fizermos  alguns  ajustes,  temos  totais  condições  de  nos  consolidar  como o 
grande hub (equipamentos com função de interligar vários computadores em 
uma rede) de parques temáticos das Américas Central  e do Sul”, afirmou o 
ministro Marx Beltrão.

Para  o  ministro  Marcos  Pereira,  a  ideia  vai  gerar  emprego  e 
rendaArquivo/Antonio Cruz/Agência Brasil

“Estamos avançando. Temos trabalhado para atender as demandas do setor, 
porque sabemos que elas são importantes para gerar emprego e renda para o 
país”, acrescentou o ministro Marcos Pereira.

Braços Abertos

As inscrições no canal de educação online e gratuito do Ministério do Turismo 
Brasil  Braços  Abertos  (BBA)  terminaram  esta  semana  com  1.982  inscritos 
apenas  no  Centro-Oeste.  Em  todo  o  Brasil,  foram  registradas  26.856  mil 
inscrições. O Distrito Federal recebeu 811 inscrições, seguido do Mato Grosso 
(421), Mato Grosso do Sul (401) e Goiás (349).

Os inscritos terão até o dia 15 de janeiro de 2018 para concluir os estudos pelo  
endereço e receber o certificado, validado como curso de extensão pelo MTur, 



em parceria com o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ). A oportunidade 
representa um diferencial no currículo do profissional.

O  Brasil  Braços  Abertos  oferece  flexibilidade  para  quem  deseja  aprimorar 
conhecimentos. Nele, é possível aprender de forma dinâmica (com videoaulas 
e jogos) temas como atendimento ao turista,  sustentabilidade,  planejamento 
financeiro, marketing, inglês e prevenção de riscos. O curso pode ser acessado 
por qualquer dispositivo que tenha acesso a internet, como celulares, tablets e 
computadores.
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Diário dos Campos: Mais de 26 mil pessoas buscam qualificação profissional 
no setor turístico 

O site não permite cópia.
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Hôtelier News: Curso gratuito do MTur alcança marca de 26 mil inscritos

Terminaram  na  última  semana  as  inscrições  para  o  programa  BBA (Brasil 
Braços Abertos), canal de educação online e gratuito do MTur (Ministério do 
Turismo). O projeto acumulou mais de 26,8 mil inscritos, que agora terão até o 
dia 15 de janeiro de 2018 para concluir os módulos de ensino e garantirem seu 
certificado validado como curso de extensão pelo MTur,  em parceria com o 
IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro).

O Brasil Braços Abertos oferece flexibilidade para quem deseja aprimorar seus 
conhecimentos,  pois  cabe  ao  aluno  decidir  o  melhor  horário  e  local  para 
estudar.  Nele,  a intenção é fazer  com que os inscritos aprendam de forma 
dinâmica  (com  videoaulas  e  jogos)  temas  como  atendimento  ao  turista, 
sustentabilidade,  planejamento  financeiro,  marketing,  inglês  e  prevenção  de 
riscos. O curso pode ser acessado por qualquer dispositivo que tenha acesso a 
internet, como celulares, tablets e computadores.

"O curso online disponibilizado pelo Ministério do Turismo possibilita a melhoria 
do  atendimento  no  turismo  nacional,  bem  como  o  aperfeiçoamento  das 
carreiras  de  profissionais  que  diariamente  prestam  o  serviço  ao  turista.  É 
importante  que  os  inscritos  aproveitem  essa  oportunidade",  ressalta  Marx 
Beltrão, ministro do Turismo.

A iniciativa faz parte da política de qualificação profissional do MTur prevista no 
Brasil + Turismo, pacote de ações que fortalecem a atividade no País.

Grupo Cultivar: Embrapa divulga C&T de alimentos na Semana Nacional

A Embrapa Agroindústria  de Alimentos participa desta  Semana Nacional  de 
Ciência e Tecnologia, cujo tema é “A matemática está em tudo”, promovendo 
atividades de divulgação de ciência e tecnologia de alimentos para o público 
em  geral  e  em  especial  para  turmas  de  ensino  técnico  em  Química  e 
Engenharia  de  Alimentos  e  graduação  em  Nutrição,  nos  dias  24  e  26  de 
outubro. As demonstrações vão destacar a base matemática de análises, boas 
práticas e  produção de alimentos:  perdas pós-colheita,  análise  sensorial  de 



soja,  medição  de  viscosidade,  produção  de  sorvete,  produção  de  doces  e 
contagem de microrganismos.   

 Na terça-feira, 24, pela manhã e à tarde, estão agendadas visitas de turmas do 
IFRJ Nilópolis, CEFET Valença e UERJ que serão guiadas em visita aos locais 
das  demonstrações.  Na  quinta-feira,  26,  a  pesquisadora  Renata  Torrezan 
realiza curso de produção de polpa, doce em massa e geleias, para alunos de 
curso técnico em agropecuária da Escola Técnica Estadual Centro Interescolar 
de Agropecuária José Francisco Lippi, de Teresópolis, enquanto o técnico José 
Carlos  Sá e  a  bolsista  Mayara  Lima vão divulgar  trabalhos da Unidade na 
Escola Técnica do Rio de Janeiro, em Santíssimo. 

 A Semana Nacional de C&T é realizada de 23 a 29 de outubro em todo o 
território  nacional.  Instituições  de  pesquisa  e  ensino  promovem  atividades 
abertas a estudantes e público em geral. A Embrapa Agroindústria de Alimentos 
participa da SNCT desde a primeira edição, em 2004. 
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G1: IFRJ Volta Redonda abre processo seletivo para cursos técnicos gratuitos

Estão  abertas  as  inscrições  para  o  processo  seletivo  de  cursos  técnicos 
gratuitos oferecidos pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), no campus 
de Volta Redonda. A oportunidade é nas áreas de Eletrotécnica e Metrologia. O 
prazo para os cadastros é até o dia 27 de novembro.

Podem se inscrever  alunos que tenham o Ensino Médio  completo,  ou  que 
estejam cursando o 2º ou 3º ano. Segundo a assessoria, a classificação dos 
candidatos  será  feita  por  meio  de  dois  sistemas  de  vagas:  o  de  Ampla 
Concorrência (AC) e o Sistema de Reserva de Vagas (SRV),  para  Escolas 
Públicas.

A inscrição  é  realizada  somente  pela  internet.  Para  isso,  os  interessados 
devem preencher o formulário de pedido de inscrição, disponibilizado na página 
do Instituto Selecon e na página do IFRJ, onde também é possível acessar o 
edital.

A taxa de inscrição é R$ 50. Os interessados podem solicitar a isenção da taxa 
até 07 de novembro.

As  provas  (objetiva  e  redação)  terão conteúdos  de disciplinas  dos  ensinos 
fundamental e médio. Os exames serão realizados no dia 10 de dezembro, das 
14h às 18h. O local estará indicado no cartão de confirmação de inscrição. As 
aulas terão início a partir do primeiro semestre de 2018.

Sobre os cursos

A assessoria do campus explicou que o curso técnico em Metrologia é noturno, 
dura três semestres e forma um profissional que analisa os diversos fatores 
que podem influenciar o resultado de uma medição. Segundo a assessoria, o 
profissional  é  capaz  de atuar  em qualquer  organização  do setor  produtivo, 
qualidade  e  em  laboratórios  de  calibração  e  ensaio,  colaborando  com 
profissionais de diversos setores como engenheiros, químicos e físicos.



Já  o  curso  técnico  em  Eletrotécnica  tem  duração  de  quatro  semestres,  é 
vespertino e segundo a assessoria,  forma um técnico  que poderá atuar  na 
elaboração  de  projetos  na  área  de  eletricidade  e  no  acompanhamento  da 
execução de serviços de instalações dos sistemas de energia elétrica predial e 
industrial.

Ambos os cursos são oferecidos no IFRJ campus Volta Redonda, que fica na 
Avenida Antônio Barreiros, nº 212, no bairro Nossa Senhora das Graças.


