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01/09

Portal AMM: Abertas inscrições para curso profissionalizante de turismo

http://portalamm.org.br/abertas-inscricoes-para-curso-profissionalizante-de-
turismo/

04/09

Ministério do Turismo: Inscrições para Brasil Braços Abertos terminam este 
mês

http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8117-inscri
%C3%A7%C3%B5es-para-brasil-bra%C3%A7os-abertos-terminam-este-m
%C3%AAs.html

05/09

Viva Manaus: Inscrições para curso ‘Brasil Braços Abertos’ terminam este mês

http://vivamanaus.com/2017/09/05/inscricoes-para-brasil-bracos-abertos-
terminam-este-mes/

Jornal Dia Dia: Game Experience leva os melhores gamers do Brasil às 
Arenas Olímpicas do Rio durante O Rock InRio 2017

http://jornaldiadia.com.br/2016/?p=328230

Funarte:  Escola Nacional de Circo Luiz Olimecha realiza Aula Inaugural
http://www.funarte.gov.br/circo/escola-nacional-de-circo-luiz-olimecha-realiza-
aula-inaugural/

13/09

Prefeitura Municipal de Volta Redonda: Febre leva planetário para Vila Santa 
Cecília
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http://www.voltaredonda.rj.gov.br/9-noticia-destaque/3066-fevre-leva-planetario-
para-vila-santa-cecilia 

14/09

O Regional: AMPARO TEM CURSO GRATUITO PARA A ÁREA DO TURISMO

https://oregional.net/amparo-tem-curso-gratuito-para-a-area-do-turismo-79837

15/09

Colégio Rui Barbosa: Os nossos alunos do 9 ano do Ensino Fundamental II 
visitaram o IFRJ

http://www.colegioruibarbosa.g12.br/exibe.asp?id=1470

Associação Brasileira de Editores Científicos: Pesquisador avalia aceitação 
de sorvete com baixo teor de gordura e adição de fibras

https://www.abecbrasil.org.br/novo/2017/09/pesquisador-avalia-aceitacao-de-
sorvete-com-baixo-teor-de-gordura-e-adicao-de-fibras/

17/09

A Voz da Cidade: Semana da Mobilidade com diversas atividades

http://avozdacidade.com/site/noticias/cidades/61347/

18/09

G1: Abertas inscrições para cursos técnicos gratuitos em Pinheiral, RJ

https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/abertas-inscricoes-para-
cursos-tecnicos-gratuitos-em-pinheiral-rj.ghtml

Diário do Vale: IFRJ – Pinheiral abre inscrições para cursos técnicos gratuitos 
integrados ao ensino médio

http://diariodovale.com.br/destaque/ifrj-pinheiral-abre-inscricoes-para-cursos-
tecnicos-gratuitos-integrados-ao-ensino-medio/

Foco Regional: IFRJ Volta Redonda abre inscrições para processo seletivo em 
automação industrial 

http://www.focoregional.com.br/Noticia/ifrj-volta-redonda-abre-inscricoes-para-
proce

MeioBit: GameXP aproxima o mundo gamer do público do Rock in Rio

http://meiobit.com/372357/gamexp-aproxima-o-mundo-gamer-do-publico-do-
rock-in-rio/
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Planetário Universitário: Instituto Federal abre mais de 1.200 vagas em 
cursos técnicos

http://www.planetauniversitario.com/index.php/cursos-e-palestras-mainmenu-
63/37896-instituto-federal-abre-mais-de-1-200-vagas-em-cursos-tecnicos

19/09

Boa Informação: IFRJ abre inscrições para 1.285 vagas gratuitas para cursos 
técnicos integrados 

https://boainformacao.com.br/2017/09/ifrj-abre-inscricoes-para-1-285-vagas-
gratuitas-para-cursos-tecnicos-integrados/

1 News: IFRJ abre vagas para 1.285 cursos técnicos gratuitos; saiba como se 
inscrever

http://www.1news.com.br/noticia/34462/cursos/ifrj-abre-vagas-para-1285-
cursos-tecnicos-gratuitos-inscreva-se-aqui-19092017

Extra: IFRJ abre inscrições para 1.285 vagas gratuitas para cursos técnicos 
integrados

https://extra.globo.com/emprego/concursos/ifrj-abre-inscricoes-para-1285-
vagas-gratuitas-para-cursos-tecnicos-integrados-21841343.html

BitNews: IFRJ abre 1.285 vagas para cursos técnicos gratuitos – Descubra 
como se inscrever

http://www.bitnews.com.br/2017/09/19/ifrj-abre-1-285-vagas-para-cursos-
tecnicos-gratuitos-descubra-como-se-inscrever/

Blog do Vestibular: IFRJ 2018: Inscrições para 1.285 vagas

https://www.blogdovestibular.com/vestibular-2018/ifrj-2018-inscricoes-para-1-
285-vagas.html

Pronatec: Cursos Técnicos Gratuitos – Informática, Mecânica, Química

http://pronatec.pro.br/cursos-tecnicos-gratuitos-informatica-mecanica-quimica/

20/09

Cidade Verde: Universidade abre inscrições para 1.285 vagas gratuitas para 
cursos técnicos integrados

 https://cidadeverde.com/noticias/256576/universidade-abre-inscricoes-para-
1285-vagas-gratuitas-para-cursos-tecnicos-integrados
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21/09

O São Gonçalo: IFRJ inscreve para mais de 1,2 mil vagas de cursos gratuitos

http://www.osaogoncalo.com.br/servicos/28047/ifrj-inscreve-para-mais-de-12-
mil-vagas-de-cursos-gratuitos

Jornal do Brasil: IFRJ abre inscrições para 1.285 vagas em cursos técnicos 
integrados ao ensino médio

http://www.jb.com.br/balcao-de-emprego/noticias/2017/09/20/ifrj-abre-
inscricoes-para-1285-vagas-em-cursos-tecnicos-integrados-ao-ensino-medio/

Sopa Cultural: Circuito CINEGRADA 2017

https://www.sopacultural.com/circuito-cinegrada-2017/

22/09

A Voz da Cidade: Instituto Federal abre mais de mil vagas em cursos técnicos

http://avozdacidade.com/site/noticias/economia/61461/

23/09

Gshow: 'Fazendo a Diferença': jovens dão dicas sobre redes sociais para 
pessoas com mais de 40 anos

   https://gshow.globo.com/TV-Rio-Sul/Plugue/noticia/fazendo-a-diferenca-jovens-  
dao-dicas-sobre-redes-sociais-para-pessoas-com-mais-de-40-anos.ghtml

25/09

Portal da Holanda: Em Manaus, mestrado da IFAM é avaliado com conceito 4 
pela CAPES

http://www.portaldoholanda.com.br/ifam/em-manaus-mestrado-do-ifam-e-
avaliado-com-conceito-4-pela-capes

26/09

PCI Concursos: IFRJ tem Processo Seletivo para Professor Substituto no 
campus Nilópolis

https://www.pciconcursos.com.br/noticias/ifrj-tem-processo-seletivo-para-
professor-substituto-no-campus-nilopolis

Associação Brasileira de Gestão Cultural: IFRJ estreia, durante Rock in Rio, 
kit de produção audiovisual do MinC

https://www.abgc.org.br/ifrj-estreia-durante-rock-in-rio-kit-de-producao-
audiovisual-do-minc/
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Diário do Vale: Cresce consumo de orgânicos na região

http://diariodovale.com.br/tempo-real/cresce-consumo-de-organicos-na-regiao/

Via Carreira: IFRJ tem vagas para cursos gratuitos no Rio de Janeiro 2018

https://viacarreira.com/cursos-gratuitos-no-rio-de-janeiro-2018-203332/

28/09

SurdoSol: Inscrições abertas para curso de Libras

   http://www.surdosol.com.br/inscricoes-abertas-para-curso-de-libras/  

29/09

Caderno do ENEM: IFRJ tem inscrições abertas para processo seletivo 2018

http://cadernodoenem.com.br/fique-ligado/29-09-2017/ifrj-tem-inscricoes-
abertas-para-processo-seletivo-2018.html

O Fluminense: Educação: IFRJ recebe inscrições

http://www.ofluminense.com.br/pt-br/cidades/educa%C3%A7%C3%A3o-ifrj-
recebe-inscri%C3%A7%C3%B5es

Ministério do Turismo: Prorrogado o prazo para se inscrever no Brasil Braços 
Abertos

http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8209-prorrogado-o-
prazo-para-se-inscrever-no-brasil-bra%C3%A7os-abertos.html

_______________________________________________________________
____

01/09

Portal AMM: Abertas inscrições para curso profissionalizante de turismo

Profissionais  que  trabalham  em  áreas  ligadas  ao  turismo  podem  buscar 
capacitação por meio do Brasil  Braços Abertos (BBA), na plataforma on-line 
gratuita desenvolvida pelo Ministério do Turismo (MTur). A iniciativa está com 
as inscrições abertas até o dia 30 de setembro;

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. Com uma carga horária de 80 horas/aulas, a plataforma permite que o 
interessado tenha acesso a temas como atendimento ao turista, planejamento 
financeiro,  marketing,  prevenção  de  riscos,  segurança,  sustentabilidade  do 
negócio e ética.
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Para receber certificação é preciso atingir 696 pontos no curso de extensão 
emitido  pela  pasta,  em parceria  com o  Instituto  Federal  do  Rio  de Janeiro 
(IFRJ).

A  Associação  Mineira  de  Municípios  (AMM)  destaca  que  essa  é  uma 
oportunidade para o trabalhador da área de turismo aprimorar sua qualificação 
profissional e estar preparado para atender o turista.

Mais  informações  com Ramon  Diniz,  assessor  da  AMM,  pelo  telefone  (31) 
3916-9193.

Inscrições aqui.

04/09

Ministério do Turismo: Inscrições para Brasil Braços Abertos terminam este 
mês

Plataforma  online  traz  conhecimentos  práticos  para  o  dia  a  dia  do 
profissional do turismo. Crédito: MTur

O estudante vai precisar apenas de um dispositivo com internet – computador, 
celular ou tablet  - e a vontade de se qualificar para começar os estudos no 
Brasil Braços Abertos. O curso, oferecido pelo Ministério do Turismo, está com 
inscrições abertas até o dia 30 deste mês. Ele é online e o aluno não paga 
nada  para  ter  acesso  aos  conteúdos  relacionados  a  sustentabilidade, 
atendimento ao turista, planejamento financeiro, marketing, inglês, e prevenção 
de riscos. 

São 80 horas/aulas  que resultam em um certificado de curso de extensão, 
emitido  pelo  MTur,  em parceria  com o  Instituto  Federal  do  Rio  de  Janeiro 
(IFRJ). Até o momento, mais de 17 mil brasileiros se inscreveram na plataforma 
e têm até o dia 30 de dezembro para concluírem o curso, prazo válido também 
para  quem se  inscrever  neste  mês.  Para  retirar  o  certificado,  o  estudante 
precisa finalizar o curso e atingir 696 pontos. 

“Qualificar o profissional  é  investir  a longo prazo tanto  no turismo brasileiro 
quanto nas carreiras deles. Por isso, é importante concluir o quanto antes os 
estudos,  pois  o  conhecimento  estará  mais  fresco  na  memória  e  a  pessoa 
poderá colocar em prática todos os ensinamentos absorvidos, além, claro, de 
ampliar  o próprio  currículo”, ressalta a secretária nacional  de Qualificação e 
Promoção do Turismo, Teté Bezerra. 

O Brasil Braços Abertos foi lançado em abril deste ano e faz parte da política 
de qualificação profissional da Pasta prevista no Brasil + Turismo, pacote de 
ações  para  fortalecer  a  atividade  no  país.  A oportunidade  é  para  qualquer 
pessoa que atua no setor turístico e quer se qualificar ainda mais no mercado 
de trabalho. Mas, aqueles que não trabalham com turismo e desejam iniciar 
uma  carreira,  também  podem  se  inscrever  no  curso.  Os  módulos  são 
dinâmicos e contam com videoaulas e jogos.

Gestores  municipais  podem  acessar  a  plataforma  pela  página 
brasilbracosabertos.turismo.gov.br/municipio e firmar o Termo de Compromisso. 
Dessa forma, eles apoiam a iniciativa, incentivam os alunos a concluírem o 



curso e se comprometem com a disponibilização de estrutura necessária para 
que alunos sem acesso à internet possam ser beneficiados com o curso.

05/09

Viva Manaus: Inscrições para curso ‘Brasil Braços Abertos’ terminam este mês

Até  o  dia 30  de  setembro,  estão  abertas  as  inscrições  para  o  curso  de 
qualificação “Brasil Braços Abertos”, oferecido gratuitamente pelo Ministério 
do  Turismo (MTur).  Reunindo  conteúdos  relacionados  a  sustentabilidade, 
atendimento ao turista, planejamento financeiro, marketing, inglês e prevenção 
de riscos, o curso é online, e o único requisito é que o estudante possua um 
dispositivo com acesso a internet – seja computador, celular ou tablet.

São  80  horas/aula  que  resultam  em  um certificado de  curso  de 
extensão, emitido  pelo MTur, em parceria  com o  Instituto  Federal  do  Rio  de 
Janeiro (IFRJ). Até o momento, mais de 17 mil brasileiros já se inscreveram na 
plataforma e têm até o dia 30 de dezembro para concluírem o curso,  prazo 
válido também para quem se inscrever neste mês. Para retirar o certificado, o 
estudante precisa finalizar o curso e atingir 696 pontos.

“Qualificar  o  profissional é  investir  a  longo  prazo tanto  no  turismo brasileiro 
quanto nas carreiras deles. Por isso, é importante concluir o quanto antes os 
estudos,  pois  o  conhecimento  estará mais  fresco  na  memória  e  a  pessoa 
poderá colocar em prática todos os ensinamentos absorvidos, além, claro, de 
ampliar  o próprio  currículo”, ressalta a secretária nacional  de Qualificação e 
Promoção do Turismo, Teté Bezerra.

O “Brasil Braços Abertos” foi lançado em abril deste ano e faz parte da política 
de qualificação profissional  da pasta prevista no Brasil  + Turismo, pacote de 
ações  para  fortalecer  a  atividade  no  país. A oportunidade  é  para  qualquer 
pessoa que atua no setor turístico e quer se qualificar ainda mais no mercado 
de  trabalho.  Mesmo  quem  não  trabalha  com  turismo  e  deseja  iniciar  uma 
carreira  também pode se  inscrever  no  curso. Os  módulos  são dinâmicos  e 
contam com videoaulas e jogos.

Jornal Dia Dia: Game Experience leva os melhores gamers do Brasil às 
Arenas Olímpicas do Rio durante O Rock InRio 2017

Iniciativa faz parte de um programa contínuo de desenvolvimento da Economia  
Criativa do estado do Rio
Rio  de  Janeiro,  04  de  setembro  de  2017 _   A maior  tela  já  montada  no 
mundo, com 75 metros de comprimento e 20 metros de altura, será uma das 
atrações do Game Experience, evento que acontece pela primeira vez no Rio 
de Janeiro, de 15 a 24 de setembro, nas Arenas Olímpicas do Rio durante o 
Rock  InRio  2017.  Com  patrocínio  da  Oi,  a  Game  Experience  vai  levar  o 
universo dos games ao vivo para dentro do festival. Na tela gigante que será 
montada no local,   os melhores gamers do Brasil disputarão em jogos como 
“CS:  go”  “Injustice  2  “,  “Clash  royale”  “Pro-evolution  soccer  2018”  e  “Just 

http://www.turismo.gov.br/brasilmaisturismo/


dance’,’ com narração ao vivo.  O patrocínio ao evento, que vai se tornar uma 
atração  anual  na  cidade,  surgiu  através  de  uma  parceira  da  Oi  com  a 
Incubadora Rio Criativo (IRC), um braço da Secretaria de Cultura do Estado do 
Rio  de  Janeiro focado  em  inovação  e  colaboração  às  redes  de 
empreendedores da Economia  Criativa  do estado. A parceria  aconteceu por 
meio da Lei  de Incentivo à Cultura, um mecanismo de fomento que dispõe 
sobre concessão de benefício fiscal para realização de projetos culturais.
A Oi,  juntamente com a Rio Criativo,  investiu no projeto com o objetivo de 
valorizar  e  divulgar  iniciativas  inovadoras no estado do Rio,  além de dar  a 
oportunidade  para  6  mil  estudantes  da  Rede  Pública  vivenciarem  parte  da 
experiência oferecida na Game XP, que acontece em espaço batizado de Oi 
Game Arena.

A Game XP terá diversas atividades  e atrações,  como áreas para jogar  os 
últimos lançamentos e jogos antigos, palco de eSports e grandes expositores 
do  mercado.  Para  valorizar  a  cultura  criativa,  será  montado  o  espaço Art 
Street,  dedicado  exclusivamente  a  ilustradores  e  artistas  com  produções 
voltadas ao universo de cultura pop, além do Concurso Cosplay Game XP, 
competição de cosplayer que, entre outras coisas, premiará o vencedor com 
um pacote turístico para a final do concurso em São Paulo, durante a CCXP 
2017.  O evento conta ainda com a Expo Play,  uma área de exposição de 
players  do  segmento,  além  do Experience  Bay,  com  ativações  onde  os 
visitantes poderão participar e interagir em jogos montados em tamanho real.
O espaço terá um estande para a apresentação das empresas incubadas pela 
Rio Criativo, dos estudantes do IFRJ (Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio de Janeiro) do município de Paulo de Frontin e da rede de 
Jogos  Independentes  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  além de  espaço  para 
apresentações ou demonstrações de jogos das empresas incubadas da IRC 
em tempo real que poderão acontecer na Arena de Games ou no estande da 
incubadora.
Para Bruno Cremona,  gerente de patrocínios e eventos da Oi,  a Game XP 
estimula  a  produção  e  a  difusão  da  economia  criativa  no  estado,  além de 
ampliar o acesso da população à indústria dos games, que cresce de forma 
exponencial no mundo inteiro. “Queremos ajudar a transformar o Rio na ‘cidade 
criativa’  através  do  entretenimento  e  abrir  oportunidades  para  que  mais 
pessoas daqui participem da indústria dos games”, diz Bruno.

Em pesquisa realizada pelo site Newzoo, a indústria de games movimentou 
US$ 99.6 bilhões em 2016 mundialmente.

Funarte:  Escola  Nacional  de  Circo  Luiz  Olimecha  realiza  Aula  Inaugural
A Escola Nacional de Circo Luiz Olimecha realiza na próxima segunda, 11 de 
setembro, a Aula Inaugural da Turma 2017/2019 do Curso Técnico em Artes 
Circenses. A abertura será às 10h, pelo presidente da Fundação Nacional de 
Artes – Funarte Stepan Nercessian. A mesa aberta ao público contará com a 
professora Suele Lima (IFRJ); o diretor do Centro de Artes Cênicas, Ginaldo 
Viana; o coordenador da Escola Nacional de Circo, Carlos Vianna e com Junior 
Perim, do Circo Crescer e Viver, que fará a Conferência Inaugural, cujo tema é 
a “Reflexão sobre os novos caminhos do circo na contemporaneidade”.
A aula inaugural visa promover a interação entre a Escola e os novos alunos, 
apresentando  o  Curso  Técnico  em  Artes  Circenses  e  as  regras  e 



procedimentos  internos  da  escola  aos  novos  alunos,  além  de  promover  a 
interação entre os instrutores circenses e a nova turma.
Antes,  haverá  uma  reunião  dos  alunos  com  a  Coordenação  e  Divisão 
Pedagógica  da  Escola  Nacional  de  Circo  e  representante  do  IFRJ,  para  a 
apresentação  do  curso,  dos  instrutores  e  monitores  circenses  e  da  equipe 
técnica aos alunos.
Sobre  
O Curso Técnico em Artes Circenses da Escola Nacional de Circo é fruto de 
cooperação  entre  a  Funarte  e  o  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e 
Tecnologia do Rio de Janeiro. Aprovado pela Resolução nº 11 de 2 de abril de 
2015  do  IFRJ,  o  curso  possui  2798  horas  que  são  distribuídas  em quatro 
semestres.
Além  de  todo  o  investimento  necessário  para  a  manutenção  da  Escola 
(segurança,  equipamentos,  alimentação,  colaboradores  e  servidores),  a 
Funarte oferece uma bolsa aos alunos para a realização do curso no valor de 
R$  2.500  mensais,  mediante  frequência  obrigatória,  rendimento  escolar  e 
atendimento aos normativos da escola.
O último processo seletivo para ingresso no Curso Técnico em Artes Circenses 
da Escola Nacional de Circo teve 271 inscritos dos quais 223 foram habilitados 
na primeira fase e destes, 70 foram classificados para a prova presencial. Ao 
todo, 60 novos alunos foram selecionados, dos quais metade são mulheres. A 
faixa etária varia de 18 a 32 anos, sendo a média de 23 anos.
Integram a Turma 2017/2019 alunos de 11 estados do Brasil, além do Distrito 
Federal.  A  ENC  também  recebe  para  este  biênio  alunos  da  Colômbia, 
Argentina, Venezuela, Equador e da Itália.
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Prefeitura Municipal de Volta Redonda: Febre leva planetário para Vila Santa 
Cecília

Fevre leva planetário para Vila Santa Cecília

Fundação Educacional de Volta Redonda quer popularizar a astronomia

Em uma viagem ao espaço. Foi assim que as mais de mil pessoas se sentiram 
ao passar pelo planetário inflável montado pela Fevre (Fundação Educacional 
de Volta Redonda), nesta quarta-feira, dia 13, no térreo da Biblioteca Municipal 
Raul Leoni, na Vila Santa Cecília. A ação, realizada em parceria com o IFRJ 
(Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro), reuniu 
estudantes  das  redes  de  ensino  pública  e  particular  da  cidade,  além  da 
população em geral. A iniciativa faz parte do programa ‘Fevre – De Olho no 
Céu’.

Além do planetário,  as pessoas participaram de uma oficina ministrada pelo 
aluno do IFRJ, André Maia, sobre a história do telescópio e da astronomia em 
geral. Segundo o presidente da Fevre, Eduardo Dessupoio, o principal objetivo 
é popularizar a astronomia e divulgar o projeto da fundação, que acontece às 
quartas-feiras, no Colégio Getúlio Vargas. “A observação dos astros e estrelas 
mexe com o imaginário das pessoas. O projeto surgiu a partir da obtenção de 
um telescópio  Celestron,  de  alta  resolução,  para  a  observação  do céu.  Às 



quartas, os interessados tem uma palestra sobre o tema e depois vão para o 
observatório”, contou Eduardo.

Após assistirem a oficina, as pessoas puderam observar em detalhes, através 
do telescópio, as chamas e atmosfera do Sol,  já que o evento foi  realizado 
durante  o  dia.  Dentro  do  planetário,  a  aluna  do  Colégio  José  Botelho  de 
Athayde, Fátima Miguel Almeida Dornelas, de 11 anos, contou que parecia que 
estava flutuando pelo universo.  “O planetário me deixou emocionada. Antes 
mesmo de entrar eu já havia ficado curiosa de como seria.  Definitivamente, 
uma sensação única. Estamos vendo coisas que estudamos na sala de aula e 
aprendendo mais ainda sobre elas”, disse.

A  secretária  municipal  de  Educação,  Rita  de  Cássia  Andrade,  elogiou  a 
iniciativa.  “Divulgar  este  tipo  de  projeto  é  uma  das  funções  das  escolas, 
universidades e instituições de ensino. É um aprendizado único e a Educação, 
como um todo, sai ganhando”, conclui. O projeto – ‘Fevre – De Olho no Céu’ foi  
criado para possibilitar a toda população de Volta Redonda a visualização da 
Lua e demais planetas visíveis.

O projeto tem como objetivo introduzir a ciência da Astronomia de uma maneira 
atraente,  através  de  recursos  observacionais  (telescópio),  audiovisuais  e 
multimídia.  Para  as  observações,  as  pessoas  têm  acesso  a  um  mirante 
existente no terraço do Colégio Getúlio Vargas, que oferece total  segurança 
para que eles tenham uma visão privilegiada do céu.
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O Regional: AMPARO TEM CURSO GRATUITO PARA A ÁREA DO TURISMO

Amparenses  podem  fazer  gratuitamente  a  qualificação  do  Brasil  Braços 
Abertos, plataforma online gratuita na área do turismo. Quem conclui recebe 
certificado com validade de curso de extensão.  O interessado pode fazer  o 
curso em seu computador, ou nas salas do Acessa SP, nos Distritos de Três 
Pontes, Arcadas e Biblioteca Municipal.

A plataforma  foi  desenvolvida  pelo  Ministério  do  Turismo.  Para  receber  o 
certificado é preciso atingir 696 pontos. O diploma do MTur, em parceria com o 
Instituto  Federal  do  Rio  de  Janeiro  (IFRJ).  Vale  lembrar  que  o  prazo  para 
finalizar o curso é dia 30 de dezembro.

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. Com uma carga horária de 80 horas/aulas, a plataforma permite que o 
interessado tenha acesso a temas como atendimento ao turista, planejamento 
financeiro,  marketing,  prevenção  de  riscos,  segurança,  sustentabilidade  do 
negócio e ética.

Neste semestre, o prefeito de Amparo, Luiz Oscar Vitale Jacob assinou o termo 
de adesão para que a população amparense pudesse participar. As inscrições 
devem ser feitas até o dia 30 de setembro. Para acessar o link, basta clicar  
aqui.
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Colégio Rui Barbosa: Os nossos alunos do 9 ano do Ensino Fundamental II 
visitaram o IFRJ

Os  nossos  alunos  do  9  ano  do  Ensino  Fundamental  II  visitaram  o  IFRJ 
(INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO). Eles apreciaram e visitaram 
vários setores de Química e Física. Também tiveram um bate papo a respeito 
do funcionamento do Instituto. Muito legal!

Associação Brasileira de Editores Científicos: Pesquisador avalia aceitação 
de sorvete com baixo teor de gordura e adição de fibras

O clima tropical favorece o sorvete estar na lista de unanimidades do brasileiro.  
Até 2016, o consumo per capita no País foi de 4,8 litros. Mas para alcançar o 
sabor,  textura e aroma que conquistam a todos, essa tradicional sobremesa 
precisa de muita gordura na sua composição, o que consequentemente pode 
comprometer a saúde das pessoas caso seja consumida em excesso.

Diante deste cenário, o pesquisador Ivanilton Almeida Nery, do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), em conjunto com 
profissionais do Senai/CTS – Alimentos e Bebidas e da Escola de Química da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, propôs um trabalho para a obtenção 
de  um  sorvete  com  baixo  teor  de  gordura,  sem  que  as  características 
sensoriais fossem comprometidas.

No experimento, parte da gordura foi substituída por um tipo de fibra chamada 
“inulida”, que permite dar cremosidade e maciez ao mesmo tempo que torna o 
produto mais saudável. Assim foram testadas prévias de sorvete “sabor creme” 
utilizando 10%, 8%,  6% e 5% de gordura e mantendo a adição de 3% de 
inulina  em  todas  as  formulações.  A  formulação  contendo  6%  foi  a  que 
apresentou uma mistura mais estável.

Em um segundo momento foram realizadas análises sensoriais com objetivo de 
comparar o comportamento de um potencial consumidor frente às atribuições 
funcionais do sorvete. Na primeira etapa participaram da avaliação 64 pessoas, 
que  foram  informadas  que  tratava-se  apenas  de  um  sorvete  de  creme 
convencional.  Já  na  segunda  avaliação,  com  79  pessoas,  o  produto  foi 
apresentado como um sorvete de creme com fibras e redução de gordura.

Na  primeira  avaliação  da  intenção  de  consumo,  66%  dos  provadores 
reportaram avaliações positivas na intenção de consumo, enquanto que, na 
segunda  avaliação,  foram  reportadas  80%.  Quando  questionados  sobre 
intenção  de  aceitação,  76%  dos  provadores  fizeram  avaliações  positivas, 
enquanto que, na segunda avaliação, foram reportadas 87%.

“Considerando que foi utilizada a mesma formulação do sorvete de creme com 
redução  de  gordura  e  adição  de  inulina  nas  duas  avaliações  sensoriais, 
observou-se  uma  clara  tendência  comportamental  dos  consumidores  em 
relação  à  avaliação  sensorial  que  discriminou  as  alegações  funcionais  do 
produto aos provadores”, conclui o autor.



A  nota-técnica  pode  ser  conferida  na  íntegra  dentro  da  revista 
eletrônica “Perspectivas  da  Ciência  e  Tecnologia” (  v.4,  n.  1/2  –  2012), 
periódico  técnico-científico  do  IFRJ  associado  à  Abec,  através  deste 
link: http://revistascientificas.ifrj.edu.br:8080/revista/index.php/revistapct/article/
view/359/248.
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A Voz da Cidade: Semana da Mobilidade com diversas atividades

VOLTA REDONDA

Até  domingo,  dia  24,  a  Associação  de  Ciclismo,  Caminhada  e  Mobilidade 
Sustentável  do  Sul  Fluminense  (Aciclica)  estará  promovendo  a  Semana da 
Mobilidade, em Volta Redonda.

E dando sequência as atividades, na quarta, dia 20, às 18 horas, acontece o já 
tradicional  desafio  intermodal,  que  em  outros  anos  teve  a  bicicleta  como 
campeã, e consiste no deslocamento feito por voluntários em diferentes modais 
de transporte como a pé, de bicicleta,  transporte público,  moto, carro, entre 
outros.

No dia seguinte, Dia da Árvore, ocorrerá o Plantio da Floresta dos Ciclistas no 
Zoológico de Volta Redonda. Na sexta-feira, dia 22, Dia Mundial Sem Carro e 
Dia Municipal do Ciclista, em Volta Redonda, às 20 horas, no Campus do IFRJ, 
haverá sessão do projeto Cine Bici, com a exibição do filme “As bicicletas e a 
cidade”. A entrada é gratuita, porém a associação estará angariando leite em 
caixinha,  que serão doados  para  entidades carentes.  No sábado,  dia  23,  a 
partir  das  14 horas,  haverá  o Bike Day com diversas atividades e  ainda a 
escola Escola Bike Anjo (Aprenda a pedalar seja qual for sua idade e tendo ou 
não bicicleta), ainda um desafio de pedalar por três horas, na Praça Brasil.

Já  domingo,  dia  24,  encerrando  a  semana,  haverá  um  passeio  de  10 
quilômetros e a concentração será em frente ao Estádio da Cidadania, às 9 
horas, com destino a Beira Rio, para a inauguração do Ponto de Encontro de 
Ciclistas (PEC) na Ciclovia da Beira Rio.

A programação completa pode ser obtida na página da Aciclica no Facebook da 
associação: https://www.facebook.com/aciclica.
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G1: Abertas inscrições para cursos técnicos gratuitos em Pinheiral, RJ

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de alunos do Campus do Instituto 
Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) de Pinheiral, no Sul do Rio de Janeiro. São cerca de 
200 vagas para cursos técnicos gratuitos integrados ao ensino médio.
Poderão se inscrever alunos do 9º ano do ensino fundamental no ano letivo de 2017 e 
interessados que tenham completado o ensino fundamental. Os cursos oferecidos 
são: agroindústria, agropecuária informática e meio ambiente.
As inscrições vão até o dia 17 de outubro. A prova será no domingo (29). O Campus 
Pinheiral fica na Rua José Breves, nº 550, no Centro.
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Diário do Vale: IFRJ – Pinheiral abre inscrições para cursos técnicos gratuitos 
integrados ao ensino médio

Pinheiral- Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de alunos do 
Campus Pinheiral  do Instituto  Federal  do Rio de Janeiro.  São mais de 200 
vagas para cursos técnicos gratuitos integrados ao ensino médio. Os cursos 
são:  Agroindústria,  Agropecuária Informática e Meio Ambiente.  As inscrições 
seguem até o dia 17 de outubro pelo endereço selecon.org.br/novo/concursos. 
Podem se inscrever estudantes do 9º ano do ensino fundamental no ano letivo 
de 2017 ou quaisquer interessados que tenham como escolaridade mínima o 
ensino fundamental.
O processo seletivo prevê a realização de uma prova de seleção, agendada 
para o dia 29 de outubro. A taxa de inscrição para realização da prova é de R$ 
65. Interessados em solicitar isenção da taxa têm até o dia 22 de setembro. 
Mais informações sobre o pedido de isenção de site nas páginas 4 e 5 do 
edital, disponível no endereço selecon.org.br/novo/concursos.
No Campus Pinheiral do Instituto Federal do Rio de Janeiro, os estudantes têm 
gratuidade no transporte intermunicipal  (até 60 passagens por mês) e livros 
didáticos  gratuitos.  Destaca-se,  ainda,  que  a  instituição  oferece  refeições 
gratuitas na unidade e oportunidades de auxílios estudantis (bolsas).
O Campus Pinheiral fica na Rua José Breves, 550, Centro. Mais informações 
pelo  telefone  (24)  3356-8204  e  no  edital,  disponível  no 
endereço selecon.org.br/novo/concursos.

Foco Regional: IFRJ Volta Redonda abre inscrições para processo seletivo em 
automação industrial 

http://www.focoregional.com.br/Noticia/ifrj-volta-redonda-abre-inscricoes-para-
proce

O site não permite cópia do texto. 

MeioBit: GameXP aproxima o mundo gamer do público do Rock in Rio

Estive neste fim de semana no Rock in Rio para conferir de perto a GameXP, 
primeira edição do evento gamer aberto ao público do festival. Na entrada, um 
robô  gigante  cenográfico  recepciona  os  visitantes,  soltando  fumaça  e 
preparando o clima. O evento acontece em duas arenas Olímpicas, uma com 
palco  e  telão  gigante  onde  rolam  disputas  e  campeonatos  de  games 
como PES e Counter Strike, e a outra com uma área de exibição com várias 
atrações, incluindo uma área com 40 PlayStations e máquinas arcade e pinball, 
diversão garantida para todas as gerações.
Do lado de fora  das arenas,  a  área de experiências,  com um “circuito”  de 
parkour  inspirado  no Super  Mario  Bros.,  outro  percurso  inspirado 
em Assassin’s Creed Origins e o de Angry Birds, além da motion sphere, mas 
se for nestas atrações, é bom ir pronto para enfrentar uma fila.
Dentro da arena de exibição, também estão a NBA fan zone e um espaço de 
exibição onde vários artistas estão autografando suas obras. Macaco velho que 
sou, gostei de ver versões gigantes de jogos clássicos da minha infância, como 
o Genius e o Pula Pirata. Também existe um palco exclusivo para exibições de 
Just Dance, uma área onde você pode jogar Injustice 2.
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O GameXP funciona como um ótimo cartão de visitas do mundo gamer, e um 
ótimo passatempo para quem está esperando o começo dos shows no palco 
Sunset do Rock in Rio. Pelo retorno do público, acredito que o evento deve 
crescer nas próximas edições do Rock in Rio. Como carioca, fico feliz de ver 
mais um evento gamer na minha cidade.
O Rock  in  Rio  e  o  GameXP voltam na  quinta-feira,  confira  a programação 
completa no site do GameXP.

Planetário Universitário: Instituto Federal abre mais de 1.200 vagas em 
cursos técnicos

O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) abriu inscrições para o processo 
seletivo dos cursos técnicos integrados,  aqueles  em que o estudante cursa 
uma  formação  profissional  integrada  ao  ensino  médio.  Para  concorrer,  é 
necessário ter concluído ou estar cursando o 9º ano do ensino fundamental. 
Todos os cursos são gratuitos.

Serão oferecidas 1.285 vagas nos campi 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).

As inscrições devem ser feitas até o dia 17 de outubro,  exclusivamente via 
internet. Os candidatos poderão solicitar isenção da taxa de inscrição (R$ 65) 
até o dia 22 de setembro, de acordo com os critérios estabelecidos no edital.

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. As provas serão realizadas no dia 29 de outubro.

Para mais informações sobre o processo seletivo, consulte o edital 75/2017 na 
página http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/integrado.
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Boa Informação: IFRJ abre inscrições para 1.285 vagas gratuitas para cursos 
técnicos integrados 

https://boainformacao.com.br/2017/09/ifrj-abre-inscricoes-para-1-285-vagas-
gratuitas-para-cursos-tecnicos-integrados/

 O site não permite cópia do texto. 

1 News: IFRJ abre vagas para 1.285 cursos técnicos gratuitos; saiba como se 
inscrever

http://www.1news.com.br/noticia/34462/cursos/ifrj-abre-vagas-para-1285-
cursos-tecnicos-gratuitos-inscreva-se-aqui-19092017

O site não permite cópia do texto. 

Extra: IFRJ abre inscrições para 1.285 vagas gratuitas para cursos técnicos 
integrados

http://www.1news.com.br/noticia/34462/cursos/ifrj-abre-vagas-para-1285-cursos-tecnicos-gratuitos-inscreva-se-aqui-19092017
http://www.1news.com.br/noticia/34462/cursos/ifrj-abre-vagas-para-1285-cursos-tecnicos-gratuitos-inscreva-se-aqui-19092017
https://boainformacao.com.br/2017/09/ifrj-abre-inscricoes-para-1-285-vagas-gratuitas-para-cursos-tecnicos-integrados/
https://boainformacao.com.br/2017/09/ifrj-abre-inscricoes-para-1-285-vagas-gratuitas-para-cursos-tecnicos-integrados/
http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/integrado
http://gamexp.com.br/public/pdf/gamexp_programacao.pdf?v3
http://gamexp.com.br/public/pdf/gamexp_programacao.pdf?v3


O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) está com inscrições abertas 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.

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 entre 18 de setembro e 17 de outubro, 
no  site  do  Instituto  Nacional  de  Seleções  e  Concursos  (Selecon), 
organizador: www.selecon.org.br
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 por 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.

BitNews: IFRJ abre 1.285 vagas para cursos técnicos gratuitos – Descubra 
como se inscrever

O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) abriu inscrições para o processo 
seletivo dos cursos técnicos integrados,  aqueles  em que o estudante cursa 
uma  formação  profissional  integrada  ao  ensino  médio.  Para  concorrer,  é 
necessário ter concluído ou estar cursando o 9º ano do ensino fundamental. 
Todos os cursos são gratuitos.

Serão oferecidas 1.285 vagas, distribuídas nas seguintes localidades: 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).

As inscrições devem ser feitas até o dia 17 de outubro, exclusivamente através 
da internet. Os candidatos poderão solicitar isenção da taxa de inscrição (que é 
de R$ 65) até o dia 22 de setembro, de acordo com os critérios estabelecidos 
no edital. 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. As provas serão realizadas no dia 29 de outubro.  
Para  saber  mais  detalhes,  consulte  o edital. As inscrições  serão feitas 
através do site da empresa Selecon.

Blog do Vestibular: IFRJ 2018: Inscrições para 1.285 vagas

http://selecon.org.br/novo/concurso-ifrjint18/
http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/integrado
http://www.selecon.org.br/


IFRJ  2018:  Inscrições  para  1.285  vagas  pelo  Instituto  Federal  do  Rio  de 
Janeiro, que abriu inscrições para o processo seletivo referentes aos cursos 
técnicos integrados;  nos quais o estudante cursa uma formação profissional 
integrada ao ensino médio.

Para  concorrer,  é  necessário  ter  concluído  ou estar  cursando  o  9º  ano  do 
ensino fundamental. Todos os cursos oferecidos são gratuitos.

Vagas oferecidas e Cidades

Serão oferecidas 1.285 vagas nos campi 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).

Inscrições

As inscrições deverão ser feitas até o dia 17 de outubro, exclusivamente via 
internet. Os candidatos poderão solicitar isenção da taxa de inscrição (R$ 65) 
até o dia 22 de setembro; de acordo com os critérios estabelecidos no edital.

Processo Seletivo

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. As provas serão realizadas no dia 29 de outubro 
de 2017.

Para mais informações sobre o processo seletivo, consulte o edital neste link.
Dicas de Estudo Enem e Vestibulares:

–Acesse dicas de Redação para treinar sua escrita e argumentos.
-Acesse  dicas  referentes  aos   diversos  cursos  de  graduação   e  escolha  sua 
profissão.
Acesse outros vestibulares que estão disponíveis para 2018.
Conheça as Universidades e Institutos Federais  de Educação que utilizam o 
Sisu para ingresso em seus diversos cursos.

Pronatec: Cursos Técnicos Gratuitos – Informática, Mecânica, Química

Você sabe como melhor o seu currículo e garantir as melhores vagas dentro do 
mercado de trabalho brasileiro? Os cursos técnicos podem ser a melhor opção 
e a garantir de um futuro interessante para você.

Este tipo de capacitação está sendo ofertado em diversas instituições de todo o 
Brasil  e  são  responsáveis  por  oferecer  capacitações  práticas  aliadas  a 

http://pronatec.pro.br/cursos-tecnicos-e-superiores-gratuitos-if/
https://www.sisu.pro.br/sisu/sisu-universidades-e-vagas-oferecidas-no-sistema-de-selecao.html
http://www.vestibulandoweb.com.br/vestibular-datas-inscricao.asp
http://vestibulandoweb.com.br/carreira.asp
https://www.blogdovestibular.com/enem-2016/redacao-enem-copia-de-redacoes-nota-1000-gera-especulacao.html
http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/integrado


conhecimentos teóricos. Esse tipo de curso é muito valorizado em todas as 
grandes empresas.

Selecionamos  informações  sobre  duas  diferentes  seleções  que  estão 
disponíveis. São centenas de vagas que poderão influenciar positivamente sua 
carreira profissional. Confira!

Processo Seletivo IFRJ 2018

Está aberto o Processo Seletivo IFRJ 2018! As inscrições estão disponíveis 
com  um  total  de  1.285  vagas  para  cursos  técnicos  integrados  –  onde  os 
estudantes fazem a capacitação técnica junto com o ensino médio.

Os interessados devem ter concluído ou devem estar cursando o 9º ano do 
ensino fundamental, sendo que todos os cursos IFRJsão totalmente gratuitos. 
São disponíveis chances nos campi de Arraial do Cabo, Nilópolis, Pinheiral, Rio 
de Janeiro, Volta Redonda, Duque de Caxias, Paracambi e São Gonçalo.

Estão  abertas  as IFRJ  inscrições  2018 até  o  dia  17  de  outubro  para 
capacitações como Informática, Mecânica, Química, Agroindústria, Automação 
Industrial, Alimentos, Farmácia e muito mais.

O processo seletivo 2018 IFRJ acontecerá por meio de  duas provas – uma 
redação e uma prova objetiva com um total de 25 questões (15 de Matemática 
e 10 de Língua Portuguesa). A taxa de inscrição é de R$ 65.

Para  saber  mais,  acesse: http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-
tecnico/integrado

20/09

Cidade Verde: Universidade abre inscrições para 1.285 vagas gratuitas para 
cursos técnicos integrados

O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) está com inscrições abertas 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.

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 entre 18 de setembro e 17 de outubro, 
no site do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon), organizador: 
www.selecon.org.br

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 por se vai 
concorrer às vagas da Ampla Concorrência (AC) ou as destinadas ao Sistema 
de Reserva de Vagas (SRV) para Escola Pública.

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


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.

21/09

O São Gonçalo: IFRJ inscreve para mais de 1,2 mil vagas de cursos gratuitos

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 oito 
campi, incluindo São Gonçalo. 

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 
www.selecon.org.br do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon).
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. O prazo  
para  solicitar  isenção  do  pagamento  vai  até  amanhã,  no  site  do  Instituto 
Selecon. No ato da inscrição, o candidato deve optar por 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.

Jornal do Brasil: IFRJ abre inscrições para 1.285 vagas em cursos técnicos 
integrados ao ensino médio

O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) abre, nesta segunda, dia 18, as 

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.

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 entre 18 de setembro e 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 por se vai 

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


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.

Sopa Cultural: Circuito CINEGRADA 2017

Do dia 01 ao dia 30 de novembro de 2017, acontecerá a terceira edição do 
CIRCUITO CINEGRADA. A mostra, que exibe filmes realizados por cineastas 
negrxs, vai passar em 15 bairros da periferia do Rio de Janeiro, com a intenção 
de discutir o racismo, através do cinema.

O Circuito  Cinegrada tem como principal  objetivo  estimular  a  circulação de 
filmes  realizados  por  cineastas  negros  e  negras,  principalmente  dentro das 
periferias e favelas do Rio de Janeiro.

O  Coletivo  Criativo  de  Rua  –  Crua,  realizador  do  festival,  acredita  que  a 
circulação destas obras em locais que recebem pouco investimento cultural do 
estado, auxilia na formação de um novo público e fortalece a identidade destes 
telespectadores.  Em sua 4ª  edição,  a  mostra  contará  com exibição  em 15 
bairros, debates com os realizadores, além de atrações culturais como roda de 
samba, jongo e gastronomia.

O circuito começará no dia 01 de novembro na comunidade do Fumacê, em 
Realengo.  A festa  de  abertura  contará  com  o  lançamento  do  filme  longa-
metragem do Coletivo CRUA, Quilombo da Caçandoca – uma raiz viva, após o 
filme,  haverá  uma  conversa  com  os  representantes  da  comunidade  do 
Quilombo de Caçandoca, localizado em Ubatuba, litoral norte de São Paulo.

A mostra  continua  por  todo  o  mês  de  novembro.  No  Méier,  o  convidado 
especial será o grupo Jongueiro do Afrolaje, após a exibição o debate será com 
Mestra Jongueira Cristina, que levará o filme sobre o jongo de Volta Redonda. 
No Complexo do Alemão, a discussão será em torno do encarceramento negro, 
com o filme Doces sonhos, a presença do diretor Macário Silva e do coletivo 
Ocupa Alemão. O Circuito Cinegrada estará presente nas universidades UERJ 
e  IFRJ,  com  os  coletivos  negros  que  constroem  seus  espaços  nestas 
universidades. Teremos exibição,  também, em Pedra de Mangaratiba, Santa 
Cruz, Ilha do Governador, Irajá, Jacaré, Anchieta Quintino e Honório Gurgel.

Para os cineastas interessados em participar, os filmes poderão ser enviados 
do dia 31 de agosto até dia 25 de setembro,  através do formulário  que se 
encontra na página do CIRCUITO CINEGRADA. Serão aceitos filmes de 5 até 
20 minutos, feitos por cineastas negrxs.



CRUA – Coletivo Criativo de Rua

Somos  um  coletivo  de  artes  integradas  que  tem  como  objetivo  atuar  em 
periferias e locais marginalizados pela sociedade, proporcionando intervenções 
culturais que aproveitem o potencial  de cada localidade. Acreditamos que a 
cultura  popular  de  cada  comunidade  é  de  fundamental  importância  para  o 
contexto de nossa cidade.  Por  isso,  o nosso objetivo  é integrar,  explorar  e 
divulgar a cultura local. Trabalhando colaborativamente com os atores locais 
para proporcionar uma troca de saberes, afeto e valorização das identidades 
periféricas.

22/09

A Voz da Cidade: Instituto Federal abre mais de mil vagas em cursos técnicos

PINHEIRAL
Seguem até o dia 17 de outubro as inscrições para o processo seletivo de 
alunos para o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ). Serão mais de 200 
vagas  para  cursos  técnicos  gratuitos  integrados  ao Ensino  Médio,  para  os 
cursos  de  agroindústria,  agropecuária  informática  e  meio  ambiente.  As 
inscrições  são  feitas  pelo  endereço  selecon.org.br/novo/concursos,  onde 
também está disponível o edital e pedidos de isenção de taxas.

Podem se inscrever estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental no ano letivo 
de 2017 ou quaisquer interessados que tenham como escolaridade mínima o 
Ensino Fundamental. O processo seletivo prevê a realização de uma prova de 
seleção,  agendada  para  o  dia  29  de  outubro.  A  taxa  de  inscrição  para 
realização da prova é de R$ 65. Interessados em solicitar isenção da taxa têm 
até o dia 22 de setembro.

No Campus Pinheiral do Instituto Federal do Rio de Janeiro, os estudantes têm 
gratuidade no transporte intermunicipal  (até 60 passagens por mês) e livros 
didáticos  gratuitos.  Destaca-se,  ainda,  que  a  instituição  oferece  refeições 
gratuitas no campus e oportunidades de auxílios estudantis (bolsas).

Já  para  o  campus  de  Volta  Redonda  há  vagas  para  automação  industrial. 
Ambos os processos serão feitos por meio de duas provas: uma objetiva de 
múltipla  escolha,  com  25  questões  (dez  de  Língua  Portuguesa  e  15  de 
Matemática), e uma redação.

23/09

Gshow: 'Fazendo a Diferença': jovens dão dicas sobre redes sociais para 
pessoas com mais de 40 anos

O  Plugue deste  sábado  (23)  lançou  o  quadro Fazendo  a  Diferença.  E  na 
estreia, Rovany Araújo foi até Pinheiral, no IFRJ - Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia – para conhecer mais sobre uma iniciativa bem legal de uns 

http://gshow.globo.com/TV-Rio-Sul/Plugue/


jovens que doam parte do tempo em benefício de outras pessoas. É que um grupo de 
alunos está ensinando uma turma que não tem muita intimidade com a internet a 
mexer, sozinha, nas redes sociais.
A ideia desta aula do bem começou quando foi percebida a necessidade de orientar 
um público acima dos 40 anos de idade a usar as ferramentas da internet, de uma 
forma mais fácil.
E tem mais: estes jovens atuam de forma voluntária e as aulas fazem parte de uma 
atividade extraclasse. Eles dedicam tempo e atenção para ajudar o próximo.
Quem participa das aulas aprova a iniciativa! Já dá até para aproveitar algumas das 
novidades que as mídias digitais proporcionam!
Para encerrar esta visita, Rovany Araújo propôs um desafio para os alunos: depois de 
tirarem uma foto, todos juntos, eles deveriam postar a imagem nas redes sociais, com 
a tag #EstamosNoPlugue.

25/09

Portal da Holanda: Em Manaus, mestrado da IFAM é avaliado com conceito 4 
pela CAPES

http://www.portaldoholanda.com.br/ifam/em-manaus-mestrado-do-ifam-e-
avaliado-com-conceito-4-pela-capes

O site não permite cópia do texto. 

26/09

PCI Concursos: IFRJ tem Processo Seletivo para Professor Substituto no 
campus Nilópolis

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 
- IFRJ vai selecionar em Processo Seletivo um Professor Substituto no campus 
Nilópolis.

A participação na seletiva exige Graduação em Construção de Edifícios, 
Construção Civil, Engenharia Civil ou Arquitetura e Pós-Graduação lato sensu 
ou  stricto  sensu  especificamente  em  Desenho,  Design,  Construção  Civil, 
Ensino de Matemática ou Educação Matemática.

O  profissional  vai  atuar  em  jornadas  de  40  horas  semanais  com  as 
disciplinas Desenho Técnico I  e  II  e Construções Geométricas  e fará jus à 
remuneração entre R$ 3.121,76 a R$ 5.742,14.

As inscrições devem ser realizadas entre o dia 28 de setembro de 2017 
até o dia 10 de outubro de 2017, das 9h às 19h, no Gabinete da Direção Geral,  
na Rua Coronel Délio Menezes Porto, nº 1.045, Centro de Nilópolis, RJ. A taxa 
de participação é de R$ 50,00.

Para  selecionar  os  inscritos  haverá  Entrevista  e  Análise  de  Currículo 
previsto  para o dia 11 de outubro de 2017,  conforme determina o edital  de 
abertura já disponibilizado em nosso site.

http://www.ifrj.edu.br/
http://www.portaldoholanda.com.br/ifam/em-manaus-mestrado-do-ifam-e-avaliado-com-conceito-4-pela-capes
http://www.portaldoholanda.com.br/ifam/em-manaus-mestrado-do-ifam-e-avaliado-com-conceito-4-pela-capes


O  prazo  de  validade  deste  Processo  Seletivo  será  de  um  ano, 
prorrogável,  no  interesse  da  Instituição,  por  igual  período,  a  contar  da 
publicação do resultado final no DOU.

Associação Brasileira de Gestão Cultural: IFRJ estreia, durante Rock in Rio, 
kit de produção audiovisual do MinC

O  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Rio  De  Janeiro 
(IFRJ) estreou, durante o Rock in Rio, na capital fluminense, o kit de produção 
audiovisual do Núcleo de Produção Digital (NPD). A iniciativa do Ministério da 
Cultura (MinC) busca a implantação,  por  meio da Secretaria  do Audiovisual 
(SAv)  e  do  Centro  Técnico  Audiovisual  (CTAv),  de  polos  de  produção 
audiovisual em todo o País. O projeto integra a política pública de formação, 
produção, difusão e regionalização do audiovisual defendida pela Pasta.
“Esse NPD já nasceu vocacionado para a área de games porque o campus do 
Paulo Frontin tem curso nesse setor e cursos em áreas correlatas. Além disso, 
há uma legislação municipal e estadual que dá um conjunto de benefícios a 
empresas de tecnologia e de games. O NPD veio a somar com esse arranjo”, 
explicou o secretário do audiovisual do MinC, João Batista. “É um equipamento 
que vem para, de imediato, dar vida, divulgação e potencial à discussão de 
tudo  que  ocorre  localmente,  além  de  impulsionar  a  produção  audiovisual”, 
completou.
Graças ao kit recebido, que inclui produtos como equipamentos de captação de 
imagem, de áudio e de ilhas de correção de cor, a equipe do CTAv registrou 
participação do instituto no Game Experience, no estande do Rio Criativo, no 
Rock  in  Rio,  sob  a  Coordenação  do  Professor  Rodney  Albuquerque.  O 
resultado foram 10 horas de gravação que irão subsidiar a montagem de um 
documentário.
Diretor do Núcleo de Produção Digital do Campus Engenheiro Paulo de Frontin 
do IFRJ, Rodney Albuquerque elogiou a iniciativa e a possibilidade de troca de 
experiências entre os alunos do Instituto. “Tivemos apoio técnico do CTAv do 
MinC  para  inaugurar  o  núcleo  de  produção  digital  dentro  do  stand  do  Rio 
Criativo. O núcleo permitiu acesso a um kit em alta definição para produção de 
conteúdo digital. Estamos honrados de receber o kit”, comemorou.
“(Essa entrega de kits) é uma execução, na prática, do que prevê a meta 43 do 
Plano Nacional de Cultura, de criar novos polos audiovisuais em todo o Brasil. 
Com a entrega desses kits, você forma novos profissionais, gera conteúdo e 
agentes  multiplicadores  em diversos setores  do audiovisual”,  afirma Renato 
Costa, coordenador de Infraestrutura Técnica do Centro Técnico Audiovisual 
(CTAv). NPDs pelo Brasil
A entrega  desse  kit  faz  parte  de  outros  22  que  foram e  que  ainda  serão 
entregues pelo Brasil.  Na segunda quinzena de novembro,  em Goiás Velho 
(GO), haverá um seminário que reunirá os 22 NPDs para promover parcerias, 
trocas  de  experiências  e  espírito  de  trabalho  em  rede.
Os NPDs fazem parte do programa Olhar Brasil, relançado pelo MinC em julho 
deste ano. O projeto consiste em entregar kits com equipamentos de produção 
audiovisual nas diversas regiões do País.
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Diário do Vale: Cresce consumo de orgânicos na região



Volta Redonda – A agroecologia é um tema que vem ganhando destaque em 
todo o país e no Sul Fluminense a forma de produção, que agrega pelo menos 
300 famílias, vem sendo organizada com o objetivo de implantar um Mercado 
Regional  de Consumo de Produtos  Orgânicos.  Essa proposta,  debatida por 
profissionais, agricultores e alunos do Instituto Federal do Estado do Rio de 
Janeiro,  esta  semana,  será  apresentada  no  Encontro  Regional  de 
Agroecologia, no final do mês que vem, em Paraty.
Mas, antes mesmo da possível implantação desse mercado, profissionais que 
atuam  neste  setor,  se  articulam  para  ampliar  o  consumo  e  produção  de 
alimentos  orgânicos  na  região.  O  grupo,  acompanhado  de  perto  por 
profissionais  do  IFRJ,  busca  ainda  desmitificar  a  informação  de  que  estes 
produtos  teriam  custos  acima  dos  valores  praticados  nos  produtos  que 
recebem tratamento químico. Eles afirmam que há, inclusive, alimentos, como 
as hortaliças, por exemplo, que podem, dependendo da época, ter preço de 
venda ao consumidor, inferior ao praticado pelos produtores tradicionais.
Embora estejam presentes em diversas cidades da região, os produtores que 
seguem as características da agroecologia, enfrentam várias dificuldades para 
se manterem no mercado. Uma delas, segundo explicou o professor do IFRJ, 
José Arimateia, é a estratégia de escoamento de produção e falta de locais 
definidos  para  a  venda  desses  produtos.  Atualmente,  consumidores  de 
orgânicos, precisam fazer uma verdadeira maratona para comprar um desses 
produtos.  Além dos locais  para vendas serem variados e dias alternados,  a 
quantidade ofertada ao consumidor é pequena.
– Queremos organizar esses produtores que, atualmente, possuem estratégias 
isoladas de vendas que funcionam, na prática, mas podem ser ampliadas se 
tiverem apoio técnico – ressaltou Arimateia, explicando que existem diversas 
formas de comercialização desses produtos na região: venda direta do produtor 
nas casas, ou o consumidor vai até o local da produção e ainda as feiras de 
orgânicos que acontecem, semanalmente, em algumas cidades.
Universidades, como a UFF (Universidade Federal Fluminense), na Vila Santa 
Cecília e Aterrado, e entidades como o Sepe (Sindicato dos Profissionais da 
Educação),  também  auxiliam  na  venda  de  orgânicos,  principalmente,  os 
produtos vindos de assentamentos de terra e cooperativas.
–  A nossa  meta  é  dar  maior  oportunidade  para  estes  produtores  que  são 
compromissados  com  o  consumidor,  produtos  e  a  natureza  –  ressaltou  o 
professor do IFRJ.

Via Carreira: IFRJ tem vagas para cursos gratuitos no Rio de Janeiro 2018

São mais de 1200 oportunidades em diversas áreas do conhecimento.

Para conseguir uma oportunidade de trabalho, você precisa se qualificar. Uma 
forma de fazer isso é através do ensino profissionalizante. Aproveite que o IFRJ 
está  com vagas  abertas  para cursos  gratuitos no Rio  de Janeiro  2018 e 
participe da seleção.

Está aberto o período de inscrições para o Instituto Federal do Rio de Janeiro 
(IFRJ), que oferece 1285 vagas para cursos técnicos integrados com o ensino 
médio. As oportunidades estão distribuídas em oito campi da instituição. São 
eles: Arraial do Cabo (120 vagas), Duque de Caxias (120 vagas), Nilópolis (180 



vagas),  Paracambi  (216 vagas),  Pinheral  (205  vagas),  Rio  de  Janeiro  (300 
vagas), São Gonçalo (72 vagas) e Volta Redonda (72 vagas).
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SurdoSol: Inscrições abertas para curso de Libras

RIO DE JANEIRO – As aulas, ministradas pela instrutora Camila Araújo, serão 
do dia 5 de outubro a 19 de dezembro – com carga horária de 40 horas – no 
campus São Gonçalo (Rua Dr. José Augusto Pereira dos Santos, s/nº, Neves / 
Referência: Rua do Detran/Neves)

Para  se  inscrever,  o  candidato  deverá  apresentar  como  pré-requisito,  um 
certificado  que  comprove  conhecimento  básico  em Libras  –  no total  de  40 
horas ou avaliação de nivelamento. Para acessar  o link de inscrição, clique 
aqui.     

Fonte: Instituto Federal de Rio de Janeiro
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Caderno do ENEM: IFRJ tem inscrições abertas para processo seletivo 2018

A instituição está oferecendo 1.285 vagas para Educação Profissional Técnica 
de Nível  Médio,  distribuídas entre  os campi  de  Arraial  do Cabo,  Duque de 
Caxias, Nilópolis, Paracambi, Pinheiral, Rio de Janeiro, São Gonçalo e Volta 
Redonda.

 As provas para o processo seletivo 2018 IFRJ estão agendadas para o dia 29 
de outubro

 As  oportunidades  são  para  os  cursos  de  Ambiente  e  Saúde;  Controle  e 
Processos  Industriais;  Informação  e  Comunicação;  Produção  Alimentícia;  e 
Recursos Naturais.
Os  interessados  devem  se  inscrever  até  o  dia  17  de  outubro,  pelo  site 
do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon).

A taxa custa R$65.

 Isenção

Para se isentar  do pagamento da taxa de inscrição é necessário  solicitar  o 
pedido pelo site do Selecon até o dia 22 de setembro.

No ato da inscrição, é preciso que o candidato escolha se vai concorrer às 
vagas da Ampla Concorrência (AC) ou as destinadas ao Sistema de Reserva 
de Vagas (SRV) para Escola Pública.

 Datas da prova e resultados

As avaliações serão aplicadas no dia 29 de outubro. Os inscritos farão provas 
objetivas de Português e Matemática, além da Redação.

O resultado final está previsto para o dia 11 de dezembro.

O Fluminense: Educação: IFRJ recebe inscrições

http://selecon.org.br/novo/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXJNdWHjy9iecVL2tmZds9xoPXTl-tzW9fC4JgOI5THoFsPA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXJNdWHjy9iecVL2tmZds9xoPXTl-tzW9fC4JgOI5THoFsPA/viewform


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.

Ministério do Turismo: Prorrogado o 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 
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 MTure 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 

https://www.facebook.com/MinisteriodoTurismo/
http://www.turismo.gov.br/brasilmaisturismo/
http://brasilbracosabertos.turismo.gov.br/certificado
http://brasilbracosabertos.turismo.gov.br/
http://brasilbracosabertos.turismo.gov.br/


quatro horas diárias e, assim que finalizei o curso, no mesmo dia já pude retirar 
meu certificado no site do BBA”, ressalta José.


