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Semana inicia com aula para as Mulheres Mil  

          Na tarde de terça-feira, 20, iniciaram as aulas do Projeto Mulheres Mil. As alunas foram distribuídas em três 

turmas, a saber: solda e eletricidade, cozinha e cuidador de idoso e padaria e confeitaria. Cerca de cem mulheres 

presenciaram as aulas com as professoras Milena Silvester Quadros e Raquel Lorensini Alberti e, também, com o 

professor Eduardo Matos Montezano. Na oportunidade, além da didática, as participantes do projeto 

compreenderam o funcionamento da escola.  

 Engenheiros apresentam inovações topográficas para estudantes 

                Alunos do Curso Técnico em Agropecuária, das disciplinas de Topografia e Mecanização Agrícola, 

participaram, na tarde de quinta-feira, 22, de uma palestra sobre as novas tecnologias topográficas. Os 

engenheiros, representantes da empresa Newgeo Tecnologia e Pegesul Geo-tecnologias, Dirceu Nolla e 

Jerry Dorneles, estiveram no auditório da instituição, dando informações sobre utilização e assistência dos 

aparelhos topográficos. Ao final, os engenheiros realizaram demonstrações práticas com o grupo pelo 

Câmpus.   

Servidores recebem informações sobre Regimento Inte rno  

                A diretora Migacir Trindade Duarte Flôres esteve reunida com os servidores no auditório da instituição, na  

tarde de quarta-feira, dia 28. O objetivo da reunião foi o de inteirar os professores e os técnico-administrativos sobre 

assuntos como o lançamento do edital do concurso para professores e, também, prestar esclarecimentos sobre os 

órgãos e as normas existentes no Regimento Interno do IFRS, apresentados pelo Coordenador de Desenvolvimento 

Institucional,  Luis Claudio Gubert.  Em seguida, o Coordenador de Ensino, Marcelo Lima Calixto, fez esclarecimentos 

sobre as situações normativas dos professores efetivos.  
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