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Alunos representam o Campus na VII Mostra Técnica de Bento Gonçalves 
 

Dois bolsistas do IFRS Campus Ibirubá tiveram seus trabalhos aceitos para participar da VII Mostra Técnica, evento 

promovido pelo Campus Bento Gonçalves. O aluno Júlio Alexander Sieg participa da Mostra com o trabalho denominado 

“Protótipo de uma Rede Social Educacional”, que consiste no desenvolvimento de uma rede social para o Campus Ibirubá. O 

outro trabalho é denominado “Protótipo de uma Biblioteca Digital para Disseminação do Conhecimento”. Desenvolvido pelo 

bolsista Jaisson Duarte, visa permitir o upload e download de trabalhos, resumos, artigos ou qualquer tipo de mídia que estiver 

na biblioteca. Ambos bolsistas são orientados pelo professor Edimar Manica e os trabalhos serão apresentados nos dias 22 e 23 

de novembro. 
 

Bolsista participa de evento em Blumenau 
 

O bolsista Darlan Eickstedt e o professor Marcos Ludwig, do curso técnico em Agropecuária, participam da IV Jornada 

Sul de Produção Científica em Blumenau (SC). O evento começa hoje , 07, e se encerra na próxima quarta-feira, dia 09. Com o 

título “Avaliação de sistemas de distribuição de adubo em linha para semeadoras”, o aluno fará apresentação oral de seu 

trabalho na noite de hoje. Participam do evento alunos de todos os Institutos Federais da região Sul, além da Universidade 

Tecnológica do Paraná. 
 

Acadêmicos recebem visita ilustre 
 

Alunos do curso de Licenciatura em Matemática do Campus receberam em sala de aula o renomado professor de 

Matemática Telmo Hartmann, no último dia 25. Durante sua fala, Hartmann destacou os desafios do professor na atualidade, 

bem como sua experiência de mais quarenta anos no exercício da função de educador. Na oportunidade, salientou a 

necessidade de aperfeiçoamento constante que o profissional precisa ter. O bate-papo com o professor foi bastante proveitoso 

e deixou os acadêmicos impressionados com sua disposição. 
 

Turma do Integrado em Informática assiste palestra de senador em Passo Fundo 
 

Na última sexta-feira, dia 04, os alunos do curso técnico Integrado em Informática participaram da palestra ministrada 

pelo senador Paulo Paim, na Universidade de Passo Fundo (UPF). Entre os diversos assuntos, o fim do voto secreto e direitos 

humanos. Os alunos estavam acompanhados da diretora do IFRS Campus Ibirubá, Migacir Flôres, além do coordenador de 

Ensino, professor Marcelo Calixto e da professora Raquel Alberti. Na ocasião, eles entregaram ao senador um documento 

reivindicando a imediata transformação do Campus Ibirubá de “Avançado” para “Campus”. A portaria que autoriza esta 

alteração ainda não foi publicada. 
 

Pelotão Mirim 
 

As atividades do Pelotão Mirim continuam sendo realizadas semanalmente e contam com as ações das professoras 

voluntárias do Campus Lisiane Oliveira, Fernanda Schneider, Raquel Alberti, Alexandra Fonseca e da pedagoga Maria Inês Simon. 

As crianças contempladas com o projeto participam de oficinas de software livre, com experimentos de Química, oficinas de 

Português, leitura e elaboração de poesias. As professoras contam com o apoio das alunas Maiara Alessandra Scholze Floss, 

Daiara Wiedtheuper de Campos, Michele Taetti de Souza, Pâmela Schmidt Neves e Joice Aline Freiberg. O projeto é realizado 

pela Brigada Militar de Ibirubá. 
 

PARTICIPE! 
 

Estamos elaborando o primeiro Informativo Bimestral do Campus, chamado “Voz do Campus”. Para isto, precisamos de 

sua colaboração! Se você é professor, servidor ou aluno envie um texto, artigo ou informação relevante para que possamos 

publicar! 
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