
 
 

 

 
 

Campus ou câmpus? 
Já reparou que o nome das escolas que integram o 

Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) mudou? De 

repente, começamos a ler Câmpus Bento Gonçalves, Câmpus 

Restinga, viramos Câmpus Rio Grande, ganhamos um acento 

circunflexo. Os mais atentos já haviam percebido que desde 

o final de 2011 o Ministério da Educação (MEC) passou a usar 

o acento circunflexo na letra a da palavra campus - termo 

que designa área que compreende terreno e edifícios de 

uma universidade ou outra escola - em campanhas 

publicitárias.  

Assim que começou o ano letivo, o IFRS acolheu a 

recomendação do MEC e adotou o uso da nova grafia. O 

procedimento é orientado pela nota lexicológica de autoria 

da Drª Enilde Faulstich, docente do Departamento de 

Linguística, Português e Línguas Clássicas (LIP) do Instituto de 

Letras (IL) da Universidade de Brasília (UnB). Faulstich é 

professora e pesquisadora de Língua Portuguesa e de 

Linguística e coordenadora do Centro Lexterm 

(http://www.lexterm.unb.br) e do curso de Licenciatura em 

Letras-Libras. De acordo com a nota, “a adoção da palavra 

câmpus para uso tanto no singular quanto o plural está 

conforme com o uso gramatical do português”. 
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Estudante de Automação na 
Supermaratona  

 

O estudante da 2ª série de Automação Industrial 
Marcos Weis Filho participou da Supermaratona Cidade 
do Rio Grande, que aconteceu no primeiro domingo de 
março, 4. Na primeira participação em competições de 
corrida, Marcos concluiu o percurso de 10 km e 
considerou positivo seu desempenho. “Fiquei satisfeito 
com meu rendimento, pois a prova era cansativa, com 
longo percurso na praia”, avalia. 

A corrida entrou na rotina do estudante 
recentemente. “Pratico esses esporte há alguns meses. 
Costumo treinar diariamente”, conta. Marcos diz que 
consegue conciliar bem estudo e corrida e que só não se 
dedica a outras atividades físicas por falta de tempo. A 
próxima participação dele em competições como a 
Supermaratona será no dia 18 de março, domingo. 
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GEOPROCESSAMENTO 

Servidores públicos municipais participam de capaci tação  
No final de janeiro, cerca de 25 servidores 

públicos municipais participaram de um curso de 

capacitação em software de Geoprocessamento, 

oferecido no Câmpus Rio Grande. O encontro 

aconteceu nos turnos manhã e tarde, no laboratório 

6, e teve por objetivo socializar práticas de 

manipulação de dados do Plano Diretor Municipal e 

de interesse social. 

A atividade faz parte do projeto "Sistema de 

Informações Geográfico via internet (WebSIG): uma 

ferramenta para a gestão do município de Rio 

Grande" do curso de Geoprocessamento. O projeto 

é desenvolvido com recursos dos editais Proext 2010 

e Pibex, e através de parceria com a Prefeitura 

Municipal do Rio Grande.  

A equipe do projeto é composta pelos 

professores Franciane de Lima Coimbra, 

coordenadora, Carolina Larrosa de Oliveira, Tiago 

Borges Ribeiro Gandra e Delnir Monteiro de Lemos e 

pelos estudantes bolsistas Alanah Carinha Tramasoli, 

Amanda Farias Garcia, Artur Freitas Arocha, Beatriz 

Machado Farias, Caroline Castanha de Lemos, Diogo 

de Castro Gonçalves, Karine Bastos Leal, Lais Pereira Ramos, 

Mariana Andrade Florencio, Natália Rodrigues Costa, Rafael 

Reimbrecht Garcia e Tainã Costa Peres.  

 

Sistema de Informações Geográfico via internet 
 

O sistema possibilita aos usuários a consulta de dados 

ambientais do Plano Diretor Municipal e ainda conta com 

informações importantes para a gestão urbana como 

logradouros, distritos e núcleos autônomos. “A idéia é que o 

sistema gerado seja amplamente utilizado pelos servidores 

públicos municipais como instrumento de gestão, contribuindo 

para a tomada de decisão, além de trazer outras vantagens 

como a unificação das informações municipais em uma única 

base de dados”, explica a professora Carolina Larrosa. 

A disponibilização de dados do sistema via web está prevista 

para o primeiro semestre deste ano. As informações estarão 

disponíveis para qualquer cidadão que tenha acesso à rede 

mundial de computadores. Em 2012, são esperados recursos do 

Proext 2011 para ampliação da proposta. 

 
Câmpus Rio Grande presente na Feira do Polo Naval e  na Festa do Mar 

O Câmpus Rio Grande estará presente na Feira do Polo Naval 

e na Festa do Mar, dois eventos de grande porte da região. A 

produção do Câmpus será apresentada nos estandes 30 e 31 na 

Feira do Polo Naval, que acontece de 20 a 23 de março no 

Cidec-Sul da Furg. De 29 de março a 8 de abril, o Instituto 

Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) será representado no 

estande 5 da Festa do Mar. A participação do Câmpus Rio 

Grande na Feira do Polo Naval e na Festa do Mar é organizada 

pela Extensão e pelos coordenadores de curso. Informações: 

32338687.
 

Estudantes do Câmpus Rio Grande são premiados na Ob mep 2011 
Presente na 7ª edição da Olimpíada Brasileira de 

Matemática das escolas Públicas (Obmep), o Câmpus Rio 

Grande teve estudantes reconhecidos na competição com 

medalha e menção honrosa. Em 2011, a Obmep premiou 500 

alunos com medalhas de ouro, 900 alunos com medalhas de 

prata, 1800 alunos com medalhas de bronze e 30002 com 

menção honrosa. Foram premiados ainda 131 professores pelo 

desempenho de seus alunos, 117 escolas e 60 secretarias de 

educação. 

Marcelo Langhinrichs Cunha, formado em Informática pelo 

Câmpus Rio Grande no último ano letivo, recebeu medalha de 

bronze. Alexandre Leal Pires Junior, Alisson da Costa Correa, 

Gabriel Ferreira Barroso (formado em Refrigeração em 2011), 

Gabrielli Rodrigues Almeida da Rosa, Marcos Vinicius Dimussio 

da Rora e Matheus de La Rocha Romeu (formado em 

Eletrotécnica em 2011) receberam menção honrosa da 

Olimpíada. 
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Software de Geoprocessamento auxilia estudo de informações sobre o município. 


