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Professora participa de 

intercâmbio nos Estados Unidos 
 

A professora Betânia Vargas de Oliveira, que atua na área de Automação 
Industrial do Câmpus Rio Grande, participou do intercâmbio que firmou a 
parceria entre os institutos federais do sul do Brasil e a instituição educacional 
norteamericana Alamo Colleges. Juntamente com docentes e técnicos 
administrativos em educação do IFRS, do IF-Farroupilha, do IF-Sul, do IFPR e do 
IFSC, Betânia partiu em 6 de janeiro para a cidade de San Antonio, no estado do 
Texas nos Estados Unidos, onde permaneceu até 4 de fevereiro.    

O intercâmbio ofereceu aos servidores um curso intensivo de língua inglesa 
e visitas técnicas nos câmpus da Alamo Colleges. Betânia explica que “desta 
parceria pretende-se iniciar alguns projetos nas mais diversas áreas do 
conhecimento, entre elas: empreendedorismo, energia renovável, curso para 
professores sobre métodos pedagógicos e andragógicos, administração 
educacional e liderança, construção verde, uso eficiente de eletricidade e gestão 
da construção, inglês, ciência, tecnologia, engenharia e matemática”. 

Além da troca de experiência, o grupo teve a oportunidade de conhecer uma 
das cidades mais visitadas nos EUA. “Milhares de pessoas visitam San Antonio, 
todo ano. A cidade é a sétima mais populosa dos Estados Unidos. Uma das 
principais atrações turísticas da cidade é o Riverwalk, o rio de águas cristalinas é 
ladeado por lojas, bares e restaurantes”, conta a professora. 

 

 
Betânia no pórtico de entrada da Alamo Colleges 

 
Na formatura do curso de inglês, com colegas do IFRS. 
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No dia mundial da água, 22 de março, os estudantes Bruno 

Silveira e Soliane Garcia, que cursam Tecnologia em Construção 

de Edifícios, e Camila Nunes, do técnico integrado em 

Refrigeração e Climatização, apresentaram trabalhos sobre o 

tema no saguão da escola. A atividade contou com exposição de 

vídeos e pôsteres. 

 

 
Tads tem projeto finalista no concurso da Siemens 

O projeto "Sistema de Monitoramento Inteligente para 

Transporte Público", foi selecionado para a final do concurso 

Siemens Student Award. O trabalho orientado pelo professor 

Adriel Ziesemer em conjunto com o professor Leonardo Vianna 

é de autoria dos alunos Aline Klumb e Alexandre Baldez, do 

curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

(Tads). Os projetos finalistas serão apresentados a uma banca 

em São Paulo. Os três primeiros selecionados concorrem a 

prêmios. Saiba mais em http://www.studentaward-brazil.com

DGP lança página na web 
A Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) lançou no início de 

março sua página na web, com a intenção de disponibilizar aos 

servidores do IFRS os projetos em desenvolvimento, tabelas 

salariais, material didático e inscrição para cursos de 

capacitação, formulários e notícias sobre o envolvimento da 

DGP na rotina do instituto. Conheça: http://dgp.ifrs.edu.br.
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A turma com o professor Gustavo Teixeira 

Fabricação Mecânica na Feira do Polo Naval 

Betina Duarte executando uma solda 

O Câmpus Rio Grande ocupou os 
estandes 30 e 31 na Feira do Polo 

Naval, que aconteceu de 20 a 23 de 
março no Cidec-Sul da Furg. 
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Ação pelo dia mundial da água 
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