
 
 
 

 
 

 

 

 
OPORTUNIDADE 

Revista Geografando recebe artigos 
Geografando, a revista de geografia da Universidade 

Federal de Pelotas (UFPel), acaba de publicar o seu 

primeiro número na versão digital. As submissões para o 

segundo número estão abertas. Além de trabalhos sobre 

geografia, a publicação aceita artigos e resenhas de áreas 

afins, como educação, filosofia, ciências sociais, entre 

outras. Conheça: 
http://guaiaca.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/Geografando 
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Vôlei,  

Foi só a coordenadora de administração escolar Ionara Cristina Albani lançar a ideia para os colegas abraçarem a 

novidade. As partidas de vôlei entre os servidores já viraram rotina no Câmpus Rio Grande e toda semana os 

times aumentam, chega sempre mais gente para participar. “É mais diversão do que jogo”, explica Ionara. As 

equipes são formadas com as pessoas que comparecem no ginásio no horário combinado. Além dos 

profissionais da escola que aproveitam o momento de descontração, há estudantes que também se envolvem 

na atividade. A iniciativa de Ionara promove o encontro de docentes, técnicos administrativos em educação e 

alunos para o exercício físico e estimula o hábito saudável do diálogo. “A integração está sendo sensacional”, 

comemora. O vôlei acontece às terças-feiras, das 18h às 19h30, no ginásio Professor Mário Alquati. 

diversão e integração 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL – CÂMPUS 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. 

Fotos: Gabriela Duarte 



Reforço de estudos na web: videoaulas de matemática 
 

As videoaulas disponíveis na internet estão cada vez 

mais populares. No site QMágico, ainda em fase de 

implantação e produzido por alunos do Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica (ITA), é possível estudar 

conteúdos da matemática gratuitamente. Novas 

disciplinas devem ser disponibilizadas em breve. Para 

visualizar os vídeos, é necessário fazer um cadastro – 

confira em www.qmagico.com.br. 

 

        COMO FUNCIONA 

• Na área Estude, estão disponíveis as videoaulas de 

matemática, com explicações claras e muitos exemplos 

e exercícios resolvidos. Alguns conteúdos são 

geometria, matemática básica e finaceira, álgebra, 

equações, funções e análise combinatória. 

• Na área Pratique, é possível fazer dezenas de exercícios. 

Vários deles têm passos de solução para ajudar a 

compreender cada problema. 

FONTE: Informe Ensino, Zero Hora. 

Encontro de Educação do IFRS recebe trabalhos até dia 31 
O IFRS - Câmpus Osório realiza nos dias 21, 22 e 23 de 

junho o 1º Encontro de Educação do IFRS: partilhando e 

construindo saberes. O evento é organizado pelo Grupo de 

Pesquisa em Formação de Professores (GPFP) e tem por 

objetivo disponibilizar um espaço de debate sobre a temática 

educacional e a formação de professores para a educação 

básica e profissional. O encontro recebe propostas de 

oficinas e de resumos expandidos até o dia 31 de maio. O 

aceite de trabalhos será enviado aos proponentes no dia 13 

de junho. As inscrições como assistente serão realizadas no 

local do evento, após a divulgação das oficinas. 

ENVIO DE PROPOSTAS 
As propostas de oficinas devem ter até 350 palavras, 

contendo título, nome do proponente, vinculação 

institucional, objetivo, público, descrição da atividade 

(metodologia e recursos), descrição dos materiais a serem 

utilizados. O resumo expandido deve ter entre 1500 e 2 mil 

palavras, título, nome do proponente, vinculação 

institucional, desenvolvimento (discussão teoria-prática com 

relato de experiência), conclusão e referências.  

O material deve ser enviado para o e-mail do curso de 

especialização em Educação Básica e Profissional: 

posgraduacao@osorio.ifrs.edu.br, em documento do word, 

formato rtf, fonte arial 12, espaçamento simples. Não é 

necessário recuo de linha. No resumo do trabalho, o título 

deve ser centralizado e em negrito. O nome e a vinculação 

institucional devem ser justificados à direita. 

 

NAPNE 

Ensino de geometria espacial para deficientes visuais 
O professor de matemática Daner Silva Martins, 

integrante do Núcleo de Apoio a Pessoas com 

Necessidades (Napne), apresenta o trabalho intitulado 

“Uma proposta para o ensino de geometria espacial a 

deficientes visuais no ensino médio” no 2° Simpósio de 

Ensino de Física e de Matemática, nos dias 26 e 27 de 

abril. O evento acontece no Centro Universitário 

Franciscano (Unifra), em Santa Maria.  

Certificados de evento do Napne já estão disponíveis 
O Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades (Napne) 

informa que já estão disponíveis os certificados do 1º 

encontro do IFRS - Câmpus Rio Grande - Deficiência 

Auditiva: Educação versus Inclusão: Pessoas com 

necessidades especiais nos espaços de ensino regular. O 

evento foi realizado em 2011 durante a semana 

acadêmica do Câmpus Rio Grande. Os certificados devem 

ser retirados pela manhã na Divisão de Enfermagem, na 

sala 916, no pavilhão 9. 

Biblioteca seleciona estagiário 
A biblioteca do Câmpus Rio Grande oferece vaga de estágio 

para estudantes de biblioteconomia (do 2º ao 4º ano), que 

tenham conhecimentos básicos em informática. O estagiário irá 

atuar em atividades como atendimento ao público, leitura de 

estante, preparo de material e catalogação. A carga horária é de 

20h semanais, a bolsa auxílio tem valor de R$ 364,00 e o auxílio 

transporte é de R$ 132,00. Veja abaixo os critérios de seleção. 

Informações: 3233 8618. 
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