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Abertas as inscrições para isenção da taxa do Processo Seletivo 2012 
 

Os pedidos de isenção da taxa de inscrição para o Processo Seletivo 2012 do IFRS Campus Ibirubá já podem ser 
solicitados. Pode concorrer à isenção o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico), possuindo o Número de Identificação Social (NIS). O candidato que quiser solicitar a isenção deve 
comparecer na Seção de Registros Escolares do Campus Ibirubá, das 07h15 às 11h45 e das 13h15 às 17h15, de segunda a sexta-
feira até o dia 14 de outubro. À noite, o horário é das 18h45 às 22h30, de segunda a quinta-feira. As inscrições para o Processo 
Seletivo começam no próximo dia 17. 
 

Fórum de Educação em Bento Gonçalves 
 

O Fórum de Educação: Temas Emergentes será realizado no Campus Bento Gonçalves, nos dias 13 e 14 de outubro. A 
inscrição é gratuita e deverá ser realizada no site da Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos (www.unisinos.br). O 
Fórum acontece no Salão de Atos do IFRS Campus Bento Gonçalves, na Avenida Osvaldo Aranha, 540, bairro Juventude da 
Enologia. 
 

Diretora participa de evento em Minas e cobra reconhecimento da expansão do Campus 
 

A Diretora Geral do IFRS Campus Ibirubá, professora Migacir Trindade Duarte Flôres participou da programação da XXXV 
Reunião dos Dirigentes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica, que contou com palestras e debates e 
aconteceu de 26 a 30 de setembro em Poços De Caldas, Minas Gerais. Na oportunidade, conversou com o professor Marcelo 
Feres, Diretor de Regulação e Supervisão da SETEC/MEC, solicitando mais uma vez o reconhecimento do Campus Avançado 
Ibirubá como Campus. 

Migacir também cobrou explicações Diretor da Rede Federal SETEC/MEC, Eléssio Trindade de Barros, quanto à 
federalização dos Campi Avançados, durante o painel sobre a expansão da rede profissional no País. Estes Campi foram 
federalizados numa fase intermediária entre a fase de expansão II e III e não foram anunciados na fase de expansão III, embora 
atendam ao Termo de Acordo de Metas. A diretora cobrou o reconhecimento do IFRS Ibirubá como Campus, através da emissão 
de Portaria no Diário Oficial da União. 
 

Alunos participam de saída de campo 
 

Alunos dos cursos Técnicos Integrados do IFRS Campus Ibirubá tiveram a oportunidade de vivenciar experiências 
distintas no mesmo dia: conhecer a diversidade cultural da aldeia indígena dos Guaranis Mbyá e ver de perto o funcionamento 
de duas usinas hidrelétricas. Numa iniciativa da professora de História, Milena Silvester Quadros, as três turmas dos cursos 
Técnicos Integrados conheceram as usinas hidrelétricas Passo Real e Salto do Jacuí, na última sexta-feira, dia 30. Após, guiados 
por um índio Guarani Mbyá, conheceram a aldeia localizada no município de Salto do Jacuí, onde puderam caminhar por 
cascatas existentes na área e perceber um pouco de seus costumes.  

 

Campus sedia etapa do Jergs 
 

A área esportiva do IFRS Campus Ibirubá sediou a semi-final dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (Jergs). O evento 
aconteceu no último dia 04. Além das atividades esportivas, o refeitório do Campus recebeu os atletas participantes para um 
almoço de confraternização. 

 

COMUNICAÇÃO É FUNDAMENTAL! 
Não esqueça: informe a Assessoria de Comunicação do Campus sobre seus projetos e atividades relevantes! 

Nosso e-mail: comunicação@ibiruba.ifrs.edu.br 
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