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Alunos prestam homenagem aos professores do Campus 
 

Os alunos do curso técnico em Informática surpreenderam os professores na manhã desta terça-feira, 18. Eles 

fizeram do auditório do Campus o palco de uma peça de teatro que homenageou os mestres de forma criativa e 

engraçada. No roteiro, cada professor foi interpretado por um aluno, deixando à mostra algumas características que 

tornam cada um especial para os alunos. Gestos, frases e trejeitos fizeram a alegria dos homenageados. 

Ao final da apresentação, cada professor recebeu um cartão e uma caneta personalizada. Os servidores do 

Campus também foram lembrados e receberam o mesmo mimo pela passagem do Dia do Funcionário Público. 
 

 

Reunião marca lançamento do Processo Seletivo 2012 
 

Na tarde da última segunda-feira, dia 17, o IFRS Campus Ibirubá foi sede da reunião de lançamento do Processo 

Seletivo 2012. Na ocasião, representantes da imprensa local e alunos dos cursos técnicos puderam tirar dúvidas sobre as 

inscrições e provas deste ano. A Diretora-Geral do Campus, professora Migacir Trindade Duarte Flôres salientou que as 

inscrições já estão sendo realizadas através do site da FAURGS (www.faurgs.ufrgs.br/concursos) ou IFRS 

(www.ifrs.edu.br/processoseletivo) e vão até o dia 16 de novembro. As provas acontecem no dia 11 de dezembro. 
 

 

Professor coordena plantio de árvores nativas 
 

Na tarde da última quinta-feira, dia 13, os alunos do curso técnico em Agropecuária realizaram o plantio de 

árvores nativas entorno da nascente do Campus. A atividade, coordenada pelo professor Marcos Ludwig, faz parte da 

disciplina de Silvicultura e está vinculada ao programa EDUCAIFRS: práticas para proteção e preservação do meio 

ambiente. 
 

 

 

Projeto busca integrar crianças de comunidades carentes 
 

O projeto Pelotão Mirim, realizado pela Brigada Militar de Ibirubá conta com mais voluntários. Professoras e 

bolsistas do IFRS Campus Ibirubá integraram-se ao projeto. Visando desenvolver atividades complementares, auxiliando a 

formação educacional e contribuindo de forma significativa para a melhoria da qualidade de vida, o projeto exerce 

atividades comunitárias, trabalhando o princípio de cidadania com crianças em situação de risco do município.  

Na manhã do último dia 08, o Pelotão Mirim começou a contar com o trabalho voluntário das professoras e 

bolsistas do Campus. Diversas atividades envolvendo dinâmicas de integração, oficinas de software livre com atividades 

educativas, oficinas de português e de inglês, estão previstas para o mês de outubro. Tudo de maneira lúdica e criativa, 

ministradas pelas professoras Lisiane Oliveira, Fernanda Schneider, Raquel Alberti e a pedagoga Maria Ines Simon, do IFRS, 

auxiliadas pelas bolsistas Maiara Alessandra Scholze Floss, Daiara Wiedtheuper de Campos, Michele Taetti de Souza e 

Pâmela Schmidt Neves. 

Além das atividades, no sábado as crianças receberam presentes e guloseimas pelo Dia das Crianças. O projeto 

Pelotão Mirim conta com a parceria da secretaria de Assistência Social de Ibirubá e acontece aos sábados, durante o mês 

de outubro, atendendo cerca de 30 crianças, de 7 a 12 anos, de comunidades carentes do município. 
 

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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