
 
 

 

Desde março, o Núcleo de Atenção à Saúde (NAS) 

realiza o projeto de Educação em Saúde Bucal na Creche 

Mansão da Paz. A parceria tem por objetivo estimular 

entre as crianças o cuidado da higiene oral. Em abril, o 

NAS promoveu uma campanha no Câmpus Rio Grande 

para arrecadar recursos a fim de comprar 14 espelhos 

necessários ao desenvolvimento da 

proposta. Nos encontros com os 

estudantes da creche, a equipe do NAS 

promove atividades lúdicas, orientação 

de higiene oral e distribuição de kits 

com escova e creme dental para os 

alunos. Os trabalhos do grupo estão 

expostos no saguão do pavilhão 9.   
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Primeiros cuidados com os dentes 

NAS e Mansão da Paz  
estimulam hábitos de higiene bucal 
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CEU emite carteira estudantil 
O Centro Estudantil Unificado (CEU) disponibiliza aos 

estudantes do Câmpus Rio Grande as carteiras estudantis. O 

documento garante aos alunos descontos em nove 

estabelecimentos comerciais: M&V Bijú, ZK Idiomas, Modern 

English, Livraria Acadêmica, CleffSchool, Matéria Prima, 

CdHouse, Unisport e restaurante A Camponesa. Há previsão de 

que novos convênios sejam firmados em breve. 

Os interessados em obter a carteira estudantil devem 

procurar o CEU na sala de permanência 707, no pavilhão 7, 

munidos da ficha de inscrição e de foto 3x4. A ficha está 

disponível no bar da escola e no espaço destinado ao CEU no 

site do Câmpus Rio Grande, na área “Alunos”. A taxa da 

confecção do documento é R$10. A carteira leva de três a dez 

dias para ser entregue. Informações: ceuifrs@hotmail.com. 

1ª edição dos JIIF - Câmpus Rio Grande envolve comunidade escolar 
Nos sábados 12 e 19 de maio acontecem pela primeira vez 

os Jogos de Integração do Instituto Federal do Rio Grande do 

Sul – Câmpus Rio Grande (JIIF). Torneios de handbol, futsal, 

vôlei e basquete prometem aproximar estudantes, famílias, 

professores e técnicos administrativos em educação. As equipes 

que competirão em cada modalidade terão composição mista. 

Os times devem ser formados por alunos (com frequência 

superior a 75%), pelo menos um familiar (pai ou mãe de aluno) 

e um servidor do câmpus.  

As inscrições para os JIIF – Câmpus Rio Grande estão abertas 

até 7 de maio e podem ser feitas na Coordenação Pedagógica, 

com os assistentes de alunos Priscila Valente e Marcelo André. 

O estudante responsável pela formação e integração do grupo 

competidor deverá retirar a ficha de inscrição na Coordenação 

Pedagógica, preenchê-la com os dados dos participantes e 

entregá-la juntamente com a cópia de documento de 

identificação do familiar inscrito. O sorteio dos jogos será 

realizado na próxima quarta-feira, 9, no ginásio, na presença 

dos responsáveis pelas equipes. Informações: 3233 8762. 

 

OPORTUNIDADE 

 
A Universidade Federal do Rio Grande - Furg convida 

estudantes e pesquisadores da área de Ciência, Tecnologia e 

Inovação para o Seminário Internacional de Educação em 

Ciências (Sintec), evento vinculado ao Núcleo de Estudos em 

Epistemologia e Educação em Ciências (Nuepec), a ser 

realizado em Rio Grande, nos dias 15, 16 e 17 de outubro. 

O seminário objetiva promover espaços para divulgação 

de conhecimentos na área da Educação em Ciências e 

Tecnologia, fortalecer o intercâmbio de pesquisadores e de 

grupos de pesquisa, promover trocas de experiências, 

debates e outras interações. A estrutura do evento 

contempla palestras, mesas temáticas, apresentação de 

comunicações orais, painéis e atividades paralelas. 

A segunda edição do Sintec ocorrerá na Semana Nacional 

de Ciência e Tecnologia, realizada pelo Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação. Para a organização do evento, o 

seminário é importante, pois a área de Educação em Ciências 

é uma das que mais tem recebido apoio e incentivo das 

políticas públicas, configurando-se temática estratégica do 

desenvolvimento do país. As inscrições já estão abertas e 

podem ser feitas no site http://www.sintec.furg.br. 
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