
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processo de Ingresso 

Processo de Ingresso 2011 tem inscrições abertas 
Inscrições podem ser feitas até 16 e novembro no site 
 

As inscrições para o processo de ingresso 2011 do 
Campus Rio Grande, no valor de R$30, podem ser feitas 
até o dia 16, na área “Ingresso” do site 
www.riogrande.ifrs.edu.br. Nesta edição do processo de 
ingresso, através do teste de classificação e do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) deverão ser 
preenchidas 504 vagas nos cursos de Educação 
Profissional de Nível Técnico, 216 na modalidade 

Integrada ao ensino médio e 288 na modalidade 
Subsequente. Além dos cursos já conhecidos de 
Automação Industrial, de Eletrotécnica, de Enfermagem, 
de Geoprocessamento, de Informática para Internet e de 
Refrigeração e Climatização, a partir do ano que vem o 
Campus Rio Grande irá oferecer também o curso de 
Fabricação Mecânica. 

 

Estudante de geoprocessamento participa de cruzeiro científico 
 

No dia 5 de outubro, Marine 
Jusiane Bastos da Silva, 
estudante do curso Integrado de 
Geoprocessamento, participou de 
um cruzeiro científico a bordo da 
lancha Larus da Universidade 
Federal do Rio Grande – FURG. A 
atividade foi assistida por 
pesquisadores do Laboratório de 
Oceanografia Geológica da Furg e 
teve por objetivos realizar 
levantamentos de batimetria e 
coleta de amostras de sedimentos 
nas proximidades da região do 
Mar Grosso. 
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Dois estudos desenvolvidos por 
estudantes do Campus Rio Grande 
obtiveram excelente classificação no 2º 
Salão de Iniciação Científica do Campus 
Bento Gonçalves, realizado nos dias 20 
e 21 de outubro. Os trabalhos "Fitness 
cerebral", já premiado na 4ª Fecitep, e 
"Contaminação enteroparasitária das 
hortaliças comercializadas no balneário 
Cassino", 20º colocado na classificação 
geral, ambos orientados pela professora 
Marieni Martins Ferreira, ficaram em 
primeiro lugar em seus eixos 
competitivos. A estudante Manoela 
Martins Nogueira, de 
Geoprocessamento, teve a pontuação 
mais alta entre as apresentações orais. 
 

Campus Rio Grande  

é finalista no 2º Salão de Iniciação Científica 

Foto: arquivo pessoal 

 

 

Marine Jusiane Bastos da Silva, estudante do 3º ano de Geoprocessamento 

Foto: arquivo pessoal 
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Oportunidade 

IFRS abre concurso para a contratação de 42 servidores 
 
O Instituto publicou no dia 15 de outubro os editais de 

concurso público destinado ao provimento, em caráter 
efetivo, de 20 vagas na categoria funcional de Professor 
de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, de 19 vagas 
referentes a cargos técnico-administrativos de nível médio 
e de três vagas referentes a cargos técnico-administrativos 
de nível superior do quadro de servidores do IFRS com 
lotação nos campi Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do 
Sul, Erechim, Osório, Porto Alegre, Restinga, Rio Grande 

e Sertão e nos núcleos avançados de Farroupilha, Feliz e 
Ibirubá. 

A realização do concurso atende à demanda de 
profissionais em consequência da expansão da Rede 
Federal de Educação Profissional e Tecnológica, que vem 
proporcionando a abertura de vagas para servidores em 
vários níveis e modalidades. As inscrições serão 
realizadas pela internet e estarão abertas até 3 de 
dezembro. Informações no site www.ifrs.edu.br. 

Fonte: ACS Reitoria IFRS 

Campus Rio Grande sediou Olimpíada de Química 
   

No dia 23 de outubro, o Campus Rio Grande acolheu 
os estudantes de Ensino Médio e técnico do município que 
participaram da 9ª Olimpíada de Química do Rio Grande 
do Sul. Além dos alunos da instituição, também 
competiram estudantes do colégio Bom Jesus e da escola 
Silva Gama. No total, 1.177 estudantes, oriundos de 59 
municípios e 122 escolas fizeram as provas, que 
ocorreram, simultaneamente, nos municípios de Alegrete, 

Erechim, Novo Hamburgo, Pelotas, Santa Maria, Santo 
Ângelo e Rio Grande.  

A organização do evento no Rio Grande do Sul é de 
responsabilidade do curso de Química da Fundação 
Liberato. Os resultados serão divulgados no próximo dia 
11 de novembro. Os gabaritos podem ser acessados na 
página da Liberato: 
http://gaia.liberato.com.br/olimpiada/index.php. 

 

Festival de Arte e Cultura é adiado para 2011 
  

O Festival de Arte e Cultura da Rede Federal, evento 
que marca o encerramento das comemorações do 
centenário da educação profissional no Brasil, e que 
estava previsto para ocorrer em Brasília, de 24 a 28 de 
novembro, foi adiado. As restrições legais do período 
eleitoral impossibilitaram a Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação de 
realizar o festival no mês de novembro. Com a decisão, o 
festival ocorrerá em 2011, juntamente com o II Fórum 
Mundial de Educação Profissional e Tecnológica, que será                

realizado em Florianópolis pelo Instituto Federal de Santa 
Catarina (IFSC). “A realização do Festival no mesmo 
período que o Fórum dará maior visibilidade e maior 
interação às ações culturais da rede”, destacou o 
secretário de educação profissional do MEC, Eliezer 
Pacheco, em ofício enviado aos dirigentes das 46 
instituições inscritas. Todas as inscrições das atividades 
para o evento, mais de 4000 participantes e 700 obras, 
serão mantidas. O festival é composto pelas modalidades 
de dança, música, artes plásticas, audiovisual e teatro. 

Fonte: Assessoria de imprensa da Setec 

 
Radioweb é destaque na 9ª MPU 
Matheus Cezar, estudante do curso de Informática, apresentou o trabalho “Radioweb - IFRS: produzindo 
conhecimento sociocultural”, na modalidade pôster, na 9ª Mostra de Produção Universitária da Furg (MPU). O 
projeto foi um dos destaques da área de Comunicação. A Cerimônia de Premiação aconteceu no dia 22, no 
Cidec-Sul. 
 

Servidores já podem agendar atendimento odontológico 
Desde o início de outubro os servidores do Campus Rio Grande já contam com serviço odontológico próprio. Gabriela Torino, dentista 
da escola, irá realizar o atendimento na Unidade de Assistência ao Servidor da Furg (UAS), nas quartas e quintas-feiras à tarde, 
enquanto não fica pronto o espaço adequado para o serviço nas dependências da instituição. O agendamento das consultas pode ser 
feito às quintas-feiras, a partir das 8h, pelo telefone 3233 8625 ou pessoalmente na UAS. 
 

Campus Rio Grande promove concursos culturais 
Foram lançados no final de outubro dois concursos culturais no Campus Rio Grande, atividades que pretendem envolver servidores e 
estudantes: concurso de fotografia digital e concurso de logomarcas dos cursos da Instituição. Os editais estão disponíveis no site 
www.riogrande.ifrs.edu.br, na área “Concursos”.  
 

Feira das Profissões 
O Campus Rio Grande teve participação expressiva na Feira das Profissões do IF-Sul. Estudantes representantes de todos os cursos 
da escola estiveram na feira, entre os dias 19 e 22 de outubro. 
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Happy Hour e Talent Show: diversão e criatividade nas aulas de Inglês 
 

 
Aulas de língua estrangeira 

podem ser muito mais 
interessantes quando combinam 
diversão e criatividade. Essa é a 
aposta da professora de Inglês, 
Sabrina Rosa. Os estudantes do 
curso de Informática do 1º ano 
Integrado, por exemplo, 
participaram de um Happy Hour no 
último dia 19, após as aulas. “Nos 
reunimos para assistir um filme 
("Echelon Conspiracy" traduzido 
para o português como "A 
chamada") que trata sobre 
tecnologia da informação, e 
refletimos sobre tecnologia e 
privacidade”, contou a professora.  
 
Talent Show 
 

Para novembro, os estudantes já preparam os números 
do Talent Show a ser realizado no dia 26 de novembro. A 
atividade integra turmas do 1º ano de Língua Inglesa e de 
Língua Espanhola. De acordo com Sabrina, o projeto 
propõe que os alunos apresentem algum trabalho 
relacionado à arte e cultura e se desprendam da aula 
tradicional. “Ali eles têm a oportunidade de mostrar seus 

talentos que muitas vezes são contidos, reprimidos, por 
não terem um espaço para explorar esses dons e/ou 
gostos na sala de aula. É uma forma de expressão livre”, 
explica. Esse projeto tem como base a Teoria das 
Inteligências Múltiplas, do psicólogo Howard Gardner, e o 
modelo do High School Americano, que estimula a 
produção artística e cultural dos alunos. 

 

Professor do Campus Rio Grande participa do 52° Congresso Brasileiro do Concreto 
 

Fábio Costa Magalhães, professor do Campus Rio Grande, 
participou do 52º Congresso Brasileiro do Concreto (CBC), que 
ocorreu entre os dias 13 e 16 de outubro, na cidade de Fortaleza-
CE. Organizado pelo Instituto Brasileiro do Concreto (Ibracon), o 
CBC é o maior evento sobre concreto e técnicas de construção 
do país e conta anualmente com a participação de cerca de mil 
profissionais e pesquisadores envolvidos na área da construção 
civil. Diversos pesquisadores de renome internacional 
participaram do CBC em 2010, entre eles Paulo Monteiro 
(University of California – Berkeley, USA), Roberto Stark 

(Universidade do México – México) e Benoit Fournier (Laval 
University de Quebec – Canadá). 

O professor Fábio apresentou três trabalhos na ocasião, dois 
em sessões plenárias e um em sessão de pôster: Estudo 
Estatístico do Concreto Reforçado com Fibras utilizado na 
construção do dique seco do Estaleiro Rio Grande; Análise 
estatística do concreto empregado na construção da laje de 
fundo do dique seco do Estaleiro Rio Grande; e Aplicação do 
método da soma cumulativa (CUSUM) no controle da resistência 
à compressão do concreto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Happy Hour dos alunos de Informática 

Na ocasião, pude conviver com pesquisadores, engenheiros e 

profissionais das mais diversas áreas da construção civil. Fato que 

possibilitou uma troca de experiências entre estudiosos sobre o tema 

das mais distintas regiões. Foi uma oportunidade muito valiosa para 

expor parte dos trabalhos que havia realizado durante meu mestrado 

e ampliar meus horizontes para compor minha tese de doutorado. 

Durante o evento, pude ver a presença de inúmeros profissionais e 

estudantes oriundos de Institutos Federais (IF’s), dos mais diversos 

estados brasileiros. Muitos destes estavam ligados a cursos de 

Tecnologia em Construção de Edifícios, curso que passará a ser 

ofertado pelo nosso Instituto no próximo ano. 

Penso que, à medida que nosso Instituto for evoluindo nas 

questões de infra-estrutura, com construção de laboratórios e salas de 

permanência e pesquisa, teremos nossa produção científica elevada 

de forma bastante significativa. 
 

Relato 
 

 

Professor Fábio 
Costa Magalhães 
relata experiência 
do 52º Congresso 

Brasileiro do 
Concreto. 

Assessoria de Comunicação Social 
Andréia Alves Pires - Jornalista (MTb 13633) 

http://www.riogrande.ifrs.edu.br /(53) 3233 8762 
 

 

Foto: arquivo pessoal 

Foto: arquivo pessoal 


