
Estudantes dos primeiros anos dos cursos integrados deram show de 

comprometimento e de envolvimento com a proposta de trabalho da Língua Inglesa 

na tarde da quarta-feira, 14. Em grupos, os alunos mostraram seus talentos em 

dança, vídeo, música e instalações, no anfiteatro Earle Barros. Além das 

performances emocionantes dos alunos, foi destaque do evento a participação das 

famílias que prestigiaram o show. 

A primeira edição do Talent foi realizada em novembro de 2010, no pátio da 

escola, com danças, intervenções teatrais e exibição de curtas elaborados pelos 

estudantes. Coordenado pela professora Sabrina Hax Duro Rosa, o projeto é 

inspirado no modelo do High School Americano, que estimula a produção artística e 

cultural das turmas e tem por base a Teoria das Inteligências Múltiplas, do psicólogo 

Howard Gardner. O registro dos ensaios e do evento pode ser acessado no site do 

Campus Rio Grande, no espaço "Talent Show" da área Eventos. 
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Talent Show 2011 emociona 

 
 

Fotos: Andréia Pires 

 

 
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 

Assessoria de Comunicação Social | Pavilhão Central, 3º piso, sala C301 | Telefone: (53) 3233 8691 | e-mail: comunicacao@riogrande.ifrs.edu.br 

Jornalista responsável: Andréia Pires – MTB 13633 | Informativo impresso semanal. Tiragem: 100 exemplares.  



Pesquisa de professor de Geoprocessamento é pauta do G1 
O professor do curso de Geoprocessamento Miguel da Guia 

Albuquerque colaborou com a produção da matéria intitulada 

"Saiba como reconhecer e se proteger das correntes marítimas 

mais fortes", publicada pelo portal de notícias G1, no último 

sábado, 17. Os temas correntes marítimas e segurança nas 

praias brasileiras são abordados na pesquisa de doutoramento 

do professor. Miguel Albuquerque é autor do capítulo dedicado 

ao manejo e à segurança das praias do Brasil, juntamente com 

pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande - FURG e 

da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, publicado em 

maio de 2011 no livro "Rip Currents: Beach Safety, Physical 

Oceanography, and Wave Modeling", idealizado pelo Dr. 

Stephen Leatherman, da Universidade da Florida, Estados 

Unidos. 
 

Banda Marcial  
em ação natalina 

A Banda Marcial do Campus Rio Grande realizou no 

domingo, 18, a última apresentação de 2011 na Ação de 

Natal do bairro Boa Vista. O professor e coordenador do 

projeto de Extensão que pretende reestruturar a banda, 

Onorato Jonas Fagherazzi, conta que cerca de 30 integrantes 

participaram da atividade, executando repertório natalino. A 

partir desta segunda, 19, a banda entra em recesso até o 

início do próximo ano letivo. 

Show de rock e churrasco para encerrar 2011 
No último dia de aula de 2011, quinta-feira, 22, a banda de 

rock do Campus Rio Grande, projeto coordenado pela 

professora Viviani Kwecko, fará show no anfiteatro Earle Barros. 

A atividade é aberta à comunidade escolar e acontece a partir 

das 18h30. Logo após, às 20h, o Centro Estudantil Unificado 

(CEU) promove um churrasco de confraternização no Centro de 

Eventos. No cardápio, além de carne e salsichão, haverá pão, 

saladas e sobremesa. A banda de rock do Campus Rio Grande e 

a Banda Rossini farão participação especial no evento. Os 

ingressos, no valor de R$20, estão à venda com os integrantes 

do CEU. A renda arrecadada com o churrasco será revertida em 

ações do Centro Unificado. 

Campus irá escolher representantes discentes da SPA e do Consup 
O Campus Rio Grande irá eleger a representação discente 

para a Subcomissão Própria de Avaliação (SPA) e para o 

Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Sul (Consup - IFRS). A votação 

acontece nos dias 3 e 4 de janeiro. Os estudantes interessados 

em concorrer às vagas de membros da SPA e do Consup devem 

fazer inscrição na secretaria até as 21h de quinta-feira, 22. Os 

critérios da eleição e as atribuições dos representantes constam 

nos editais abaixo. 

Mudanças no saguão para 2012 

Desde o final de novembro, estudantes de Eletrotécnica trabalham no 

novo layout da parede do saguão do Campus Rio Grande. A imagem 

que está dando lugar ao poema pintado no ano passado é de autoria 

de Magda Santos, que conta com a parceria dos colegas Lucas Barroso, 

Chrystian Simões, Vítor Maurell, Saymon Porto e Bruno Araújo Bastos. 

O grupo pretende finalizar a parede no início do ano letivo.  
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