
 
 

 
Pelo segundo ano consecutivo, o Câmpus Rio Grande marcou 

presença na Festa do Mar, que aconteceu de 29 de março a 8 de 

abril, no cais do Porto Velho. Durante os dias do evento, 

estudantes, professores e técnicos administrativos em educação 

se revezaram no estande 5 para apresentar projetos e estudos 

desenvolvidos na escola. Com iluminação automatizada e 

mobiliário renovado, o protótipo do projeto Sistema de controle 

supervisório residencial, da área de Automação Industrial, foi 

destaque novamente. No ano passado, a Cia de Teatro Ovelha 

Negra fez sucesso com o espetáculo "Cuidado! Seu príncipe 

pode ser uma Cinderela", no multipalco. Veja fotos da 

participação do Câmpus Rio Grande nas últimas edições da Festa 

do Mar na área Eventos do site institucional 

(www.riogrande.ifrs.edu.br).

Professor de Geoprocessamento tem publicação em periódico internacional 
O professor Daniel Zanotta, do curso de Geoprocessamento, 

teve publicado recentemente na revista Science Direct o artigo 

“Gradual land cover change detection based on multitemporal 

fraction images”. São co-autores do estudo um professor da 

Universidade Federal do Rio Grande (UFRGS) e dois 

pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(Inpe). O periódico, qualis A1 segundo a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), é 

reconhecido internacionalmente. Acesse: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031320312000659

26º Prêmio Jovem Cientista: inscrições abertas  
O 26º Prêmio Jovem Cientista (PJC), voltado a graduandos e 

estudantes universitários e do Ensino Médio, recebe inscrições 

até o dia 31 de agosto. O tema desta edição é “Inovação 

Tecnológica nos Esportes”, em razão dos eventos esportivos que 

serão sediados no Brasil nos próximos anos – Copa do Mundo e 

Jogos Olímpicos. As inscrições devem ser feitas no site 

www.jovemcientista.cnpq.br. Alunos de nível médio também 

podem fazer inscrição pelo correio. Serão premiadas as 

categorias graduado, estudante do ensino superior, estudante 

do ensino médio e mérito institucional. 

  

Informativo semanal                   2 a 15 de abril de 2012         Ano II        Edições nº 24 e 25 - especial 

IFRS NA 14ª FESTA DO MAR 

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. 

Fo
to

: A
n

d
ré

ia
 P

ir
es

 



 
 

Educação popular e 
transformação social 
em leituras de Paulo 
Freire 

Criado em 1999, o “Fórum de Estudos: Leituras de 

Paulo Freire” é um evento itinerante que busca 

articular os saberes acadêmicos oriundos de diferentes 

práticas sociais. Ele dá continuidade ao trabalho de 

várias instituições de ensino superior no Rio Grande do 

Sul, tendo a obra de Paulo Freire como fonte 

inspiradora para desenvolver uma educação de 

qualidade e socialmente comprometida com a 

transformação social. Nesta 14ª edição o Fórum será sediado pela Universidade Federal da 

Fronteira Sul (UFFS) – Campus Erechim e terá como tema “Educação Popular e 

Transformação Social”.  

O evento recebe trabalhos até o dia 20 de abril e acontece de 24 a 26 de maio. As 

inscrições estão condicionadas à apresentação de trabalhos nas modalidades produção 

textual, vinculados a um dos eixos de discussão, e outras formas de expressão, música, 

dança, teatro, poesia, etc. Para professores da educação básica, estudantes de graduação e 

militantes de movimentos sociais a inscrição tem valor de R$30, e para professores 

universitários, estudantes de pós-graduação e público em geral o custo é de R$50.   

A Universidade Federal do Rio Grande – FURG, a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), 

a Unijuí e a URI são parceiras na realização do fórum, que conta com o apoio da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), da Secretaria 

Municipal de Educação de Erechim, da 15ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), do 

15º Núcleo do CPERS, da FAE, da Uergs/Unidade de Erechim, do IFRS – Câmpus Erechim e 

Câmpus Sertão, de Cepo, de MAB, da Via Campesina, da ACP Educativa, do Sinpro-

RS/Erechim e do DCE/UFFS-Erechim.  

Saiba mais e inscreva-se: http://forumpaulofreireerechim2012.blogspot.com.br.  
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Ações do NAS incentivam  

alimentação saudável 
 

Na última quarta-feira, 11, a nutricionista  
Clarice De-La-Rocha abordou temas como escolhas 
alimentares e nutrição saudável na palestra  
“Como comer de tudo e ganhar saúde?”, ministrada  
para servidores e estudantes, no miniauditorio do  
Câmpus Rio Grande. Antes da atividade, os presentes 
puderam verificar a pressão arterial e o índice de  
massa corporal (IMC).   

A iniciativa do Núcleo de Atenção à Saúde (NAS) e do 
Programa Vida Saudável dá início a uma série de ações 
voltadas à comunidade escolar, que estimulam hábitos 
alimentares saudáveis. No dia 18, à tarde, na sala do NAS, 
25 pessoas que participaram da palestra farão avaliação 
nutricional com Clarice. Informações: 3233.8641. 

 

 

DICA CULTURAL 
Rodrigo Costa Fredo é técnico de tecnologia da 

informação e um dos servidores do Câmpus Rio 

Grande atuante na cena musical rio-grandina. 

Baterista, Fredo faz show neste sábado, 14, no 

bar Honk Papa, com a banda Super Sonica. No 

repertório, o melhor do Rock and Roll, com 

clássicos de bandas como Pearl Jam, Metallica, 

Pink Floyd, U2, Guns'n'Roses, Black Sabbath, 

Deep Purple, Bon Jovi, Kings of Leon, Led 

Zeppelin, Rush, Santana, The Doors, The Killers, 

The Strokes, Stone Temple Pilots e Kiss. 
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