
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais do que uma disputa entre interessados em elétrons, 

prótons e nêutrons, a Olimpíada Brasileira de Física (OBF) é uma 

excelente oportunidade para os competidores conhecerem 

estudantes de todo o país. Para os estudantes do Campus Rio 

Grande que estiveram na segunda etapa da OBF, foi momento de 

trocar figurinhas com colegas que estão bem próximos, 

conhecendo a física nos cursos integrados da escola. Ao todo, 21 

alunos representariam o campus na etapa regional no último 

sábado, 13, mas cinco desistiram da competição. Os professores 

Otávio Sakai, Mauro Rickes e Luciana Mohnsam botaram o pé na 

estrada e conduziram o grupo até o Colégio Militar de Porto 

Alegre (CMPA), onde foram realizadas as provas. “Vi vários alunos 

estudando no ônibus, no caminho para a olimpíada”, contou o 

professor Otávio, destacando o envolvimento dos estudantes na 

atividade durante a viagem. Na primeira fase da OBF, 211 

estudantes da escola concorreram.O resultado será divulgado até 

o dia 14 de setembro no site da olimpíada 

(www.sbf1.sbfisica.org.br/olimpiadas/obf2011/Noticias.shtm). 
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Os professores Mauro Rickes, Otávio Sakai e Luciana Mohnsam, e os 16 representantes do Campus Rio Grande na OBF. 

No caminho da  

Física 

 
Feira de recolhimento de resíduos eletrônicos  

No sábado, 20, acontece no estacionamento do 

Supermercado Guanabara da rua General Osório e na 

Avenida Rio Grande, no Cassino (em frente ao 

Guanabara) a Feira de Recolhimento de Resíduos Sólidos. 

Serão recolhidos materiais de informática, como 

monitores, CPUs e periféricos, além de notebooks, 

modens, hubs, telefones celulares, carregadores, 

impressoras, scaners, telefones fixos, aparelhos de fax, 

de som, de DVD, videocassetes, câmeras de vídeo e 

fotográfica, cabos, estabilizadores, nobreaks, roteadores, 

pilhas e baterias de eletrônicos, entre outros 

equipamentos que não estão mais em uso.  

 

O Núcleo de Inovação Tecnológica 

do Campus Rio Grande (NIT) irá 

realizar nos dias 23 e 24 de agosto o  
evento "Núcleo de Inovação Tecnológica: caminhos e 

possibilidades" direcionado aos servidores. Nos dias do 

encontro, as palestras acontecerão no mini-auditório. Os 

servidores interessados deverão fazer inscrição na 

secretaria da escola até o dia 22. Confira a programação 

no site (www.riogrande.ifrs.edu.br). 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL – CAMPUS RIO GRANDE 
Rua Eng. Alfredo Huch, 475 | Bairro Centro | CEP: 96201-460 | Rio Grande/RS | Telefone: (53) 3233-8603| www.riogrande.ifrs.edu.br 

Jornalista responsável: Andréia Pires – MTB 13633 | e-mail: comunicacao@riogrande.ifrs.edu.br  

Informativo impresso semanal. Tiragem: 100 exemplares.  
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Grifo: Qual o trabalho da Assistente Social no Campus Rio Grande? 
Letícia Jerônimo: Entendo que para 

atender ao estudante de forma integral, é 

preciso estabelecer políticas institucionais, 

como a Assistência Estudantil, cujas 

intervenções nos contextos escolar, 

familiar e comunitário, nos âmbitos 

socioeducativo e pedagógico, nos 

momentos de ensino-aprendizagem e 

reflexão estabeleçam como mote a 

participação, a autonomia e a cidadania 

integradas à formação profissional. 

O assistente social é responsável por 

elaborar e executar programas de 

atendimento e acompanhamento 

socioassistencial ao estudante e a sua 

família, para a obtenção do êxito escolar e 

a formação para o exercício da cidadania; 

por prestar apoio técnico à área pedagógica, 

no acompanhamento dos estudantes, 

compondo uma relação interdisciplinar com 

esta e com as demais áreas; por contribuir 

para o ingresso, regresso, permanência e 

sucesso do aluno na escola; por favorecer a 

relação famíla-escola-comunidade; por 

ampliar a visão social dos sujeitos envolvidos 

com a educação, decodificando as questões 

sociais; por proporcionar articulação entre 

educação e as demais políticas sociais e 

organizações do terceiro setor, 

estabelecendo parcerias, facilitando o acesso 

da comunidade escolar aos seus direitos; e 

por realizar análise socioeconômica e seleção 

de beneficiários nos programas de auxílio da 

Assistência Estudantil.  

 
G: Recentemente, a Assistência Estudantil do Campus Rio Grande foi ampliada e passou a 
integrar o Núcleo de Assistência Estudantil, o NAE. Como funciona o núcleo? 

LJ: A assistência estudantil tem como 

finalidade prover os recursos necessários 

para a transposição dos obstáculos e a 

superação dos impedimentos ao bom 

desempenho educacional. A assistência 

transita em todas as áreas dos direitos 

humanos, compreendendo ações que 

proporcionem desde as condições ideais de 

saúde, o acesso aos instrumentais 

pedagógicos necessários à formação 

profissional, nas mais diferentes áreas do 

conhecimento, o acompanhamento às 

necessidades educativas especiais, até o 

provimento dos recursos mínimos para o 

acesso e permanência do estudante às 

aulas. 

O Núcleo de Assistência Estudantil do 

Campus Rio Grande tem por objetivo, 

prestar apoio e acompanhamento ao 

estudante por meio de ações articuladas 

que promovam o acesso, o 

desenvolvimento e a permanência e o 

sucesso do aluno no percurso educacional, 

promovendo a integração social entre os 

estudantes e a comunidade escolar. Nosso 

trabalho tem por diretrizes o Programa 

Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) e o 

Decreto 7.234/2010 que define as ações de 

assistência estudantil a serem desenvolvidas 

nas áreas de moradia estudantil, de 

alimentação, de transporte, de atenção à 

saúde, de inclusão digital, de cultura, de 

esporte, de creche, de apoio pedagógico, e 

de acesso, participação e aprendizagem de 

estudantes com deficiência. 

Em 2012 será aplicado um questionário 

socioeconômico educacional no Campus Rio 

Grande para traçar o perfil dos estudantes e 

identificar a demanda potencial por 

assistência estudantil. A identificação desse 

perfil tornará possível desenvolver ações de 

seleção e acompanhamento dos alunos em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica 

e o planejamento das ações e dos recursos 

da assistência estudantil.  

 

               Aguarde! Em breve,                    na web.  
  

O Campus Rio Grande experimenta a chegada de profissionais especializados em 
diversos campos do conhecimento, principalmente no segmento técnico 
administrativo. A ação desses servidores é direcionada aos processos educacionais 
através das especificidades das áreas. A série “O que faz aqui?” apresenta, a partir 
desta edição, essas pessoas que, aos poucos, se apropriam da rotina escolar para 
criar jeitos próprios de atuar em Educação, começando pela assistente social. 
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• Formação: Serviço Social 

• Está no Campus Rio Grande 

desde outubro de 2010 

• Integra a equipe da Assistência 

Estudantil, juntamente com a 

psicóloga, a enfermeira, a 

médica e a odontóloga. O grupo 

trabalha diretamente com a 

coordenação pedagógica. 
 

   Benefícios do NAE oferecidos em 2011  
 

• Auxílio Transporte 

• Auxílio Alimentação 

• Auxílio Creche 

• Auxílio ao estudante residente em 

outro município 

• Bolsa Permanência 
 

Os editais de benefício são oferecidos 

semestralmente. O NAE faz a seleção, o 

acompanhamento e a avaliação dos 

beneficiários. 
 

As inscrições para o benefício do Proeja 
acontecem nos dias nos dias 22, 23 e 24  

de agosto, das 18h às 22h, no NAE. 
 

      Contato  
          Pavilhão 9 - Sala 909 

          Telefone 3233.8762 

 

             Entrevista:  Letícia Jerônimo 

Foto: Andréia Pires 


