
 
 

 
 

Constituído recentemente, o Centro Estudantil 
Unificado do Campus Rio Grande (CEU) substituiu o antigo 
Grêmio Estudantil da escola. A nova organização precisava 
de uma gestão renovada, que foi escolhida por ampla 
votação no dia 27 de outubro. A chapa Renovação tomou 
posse no dia 10 de novembro. O CEU é o órgão de 
representação máxima dos estudantes de todas as 

modalidades e níveis de ensino oferecidos no Campus Rio 
Grande. O estatuto do centro estudantil e as informações 
sobre a eleição da chapa está disponível no site da escola, 
na área “Alunos”. O contato com a equipe gestora do CEU 
pode ser feito na sede, que continua sendo a mesma 
ocupada antes pelo Grêmio. 

 
Presidente - Luísa Balbueno  
Vice-Presidente - Francino Mirco 
Secretário - Bernardo Wyse  
Primeiro Secretário - Júlio Balbela  
Tesoureiro - Stella Harkins 
Primeiro Tesoureiro - Karina Machado  
Diretor de Comunicação - Isabela Senna Nigro  
Diretor de Ensino Integrado - Alex Gustavo Ferreira  

 
Diretor PROEJA - Katiuscia Silva  
Diretor Subsequente - Alexei Salcedo  
Diretor Tecnólogo - Marcos Cabral dos Santos  
Diretor de Relações Institucionais - Julia John  
Diretor de Cultura e Eventos - Alexia Teixeira Antelo 
Diretor de Esportes - Wesley Mota das Neves  
Diretor de Políticas Educacionais - Pedro Flávio Duarte Ferreira 
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TESTE DE CLASSIFICAÇÃO 2012 

Napne apresenta Campus Rio Grande a 
estudantes surdos da rede municipal 

O Teste de Classificação 2012 irá preencher mais de 700 vagas 
em cursos técnicos de nível médio. O Núcleo de Apoio a Pessoas 
com Necessidades do Campus Rio Grande (Napne) realizou mais 
uma ação inclusiva na intenção de divulgar o concurso entre o 
público com necessidades especiais de aprendizagem. No dia 10 de 
novembro, a professora Gisele Rangel e a enfermeira Carla André, 
coordenadora do Napne, visitaram a Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Santana. Na oportunidade, apresentaram o vídeo 
bilíngue sobre o processo seletivo do Campus Rio Grande e 
conversaram com o grupo de alunos surdos sobre as oportunidades 
profissionais que a conclusão de um curso técnico oferece no 
contexto de desenvolvimento que a cidade do Rio Grande vive. 

A escola Santana atende 12 estudantes surdos dos Anos Finais da 
rede municipal de ensino. Dos alunos presentes na ocasião, apenas 
três estão terminando o Ensino Fundamental e poderão concorrer a 
uma vaga através do Teste de Classificação. Para a professora e 
intérprete Dinair França, conhecer o Campus Rio Grande é uma 
experiência válida para todos os alunos, pois estimula o desejo de 
continuar estudando. A professora Gisele explicou como funciona o 
Proeja e de que forma acontece o ingresso nos cursos para 
estudantes com mais de 18 anos. A coordenadora  e intérprete 
Cristiane Fernandes propôs que a parceria entre as instituições de 
ensino promovesse uma nova visita, dessa vez das famílias dos 
estudantes surdos ao Campus Rio Grande, no turno do Proeja, para 
que sejam conhecidas as condições da escola para a acolhida de 
estudantes com surdez. O encontro deve acontecer até o final de 
novembro.    

Oficina de artesanato tem segundo encontro 
O projeto Vida Saudável convida os servidores do Campus Rio Grande para a 2ª Oficina de artesanato com temas natalinos. A ênfase 
desta edição do encontro será em guirlandas e enfeites de Natal. A oficina acontece nesta segunda-feira, 21, das 18h às 20h, no 
anfiteatro Earle Barros. Informações no mural do projeto Vida Saudável. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Conselho Superior do IFRS escolhe representantes entre comunidade externa e egressos 

O Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Sul (Consup-IFRS) irá eleger 
representantes da comunidade externa e dos egressos para participar 
como membro em sua formação pelo período de dois anos. Os 
interessados podem fazer inscrição, conforme orientações dos editais, 
entre 21 de novembro e 9 de dezembro, através do e-mail 
prodi@ifrs.edu.br. 

Os egressos serão representados no Consup por um membro titular 
e um suplente e a sociedade civil será representada por um titular e um 
suplente dos segmentos Entidades Patronais, Entidades dos 
Trabalhadores, e Representantes do Setor Público e/ou Empresas 
Estatais. Órgão máximo do IFRS, o Consup tem caráter consultivo e 
deliberativo. Os editais do processo de escolha estão disponíveis no site 
do Campus Rio Grande. 
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Da esquerda para direita: Cristiane Fernandes, Gisele Rangel e Carla 
André. 

 

 
Gisele Rangel exibe o vídeo bilíngue. 

Material 
• 20 cm de tecidos natalinos 

• materiais recicláveis para elaboração dos enfeites: pinha, 
tinta, fitas, isopor, papel laminado e papelão (o 
participante deve escolher e levar para o encontro o(s) 
tipo(s) de material(is) com os quais deseja trabalhar.)  

• tesoura 

• 2 m de fita mimosa (verde ou vermelha) 

• fita crepe, cola quente e pistola 

• cordão dourado ou prata (colinha de rato) 
Obs.: Também serão utilizados jornal e TNT, mas esses materiais 
serão oferecidos. 
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Primeiro dia da Oficina de artesanato do projeto Vida Saudável. 

 

Fotos: Andréia Pires 


