
 
 
 

 
 

 

Na última sexta-feira, 11, a Riff, Radioweb do Câmpus Rio 

Grande, transmitiu o primeiro programa produzido pelo grupo 

de estudantes que a construiu. O nome, a imagem que identifica 

a proposta, a plataforma, o primeiro programa, todos os 

elementos que constituem a radioweb foram pensados e 

elaborados por alunos. O Papo Cultura sobre Beatles misturou 

sucessos musicais e informação da carreira da banda, nas vozes 

de Gabriel Antunes, idealizador do programa, e de Ana Luiza 

Amaral. A gravação piloto faz parte da fase de testes de 

transmissão e de acesso ao conteúdo produzido pela radioweb. 

Nos bastidores, além dos dois locutores, outros nove 

estudantes coordenados pela professora Viviani Kwecko - 

Gabriela Duarte, Geovanni Pacheco, Kaoê Menna, Letícia 

Barbosa, Marselle Crispim, Mateus Pereira, Rafael Martins, 

Victor da Silva e Christian França - trabalharam para colocar o 

programa no ar. Pouco antes da transmissão via radioweb, o 

grupo apresentou a proposta à comunidade escolar no 

anfiteatro Earle Barros, em parceria com a banda Projeto, que 

fez um pocket show.  

O projeto "Radioweb IFRS: comunicação comunitária para 

produção de conhecimento sociocultural", que deu origem à 

Riff, foi aprovado no Programa de Extensão Universitária (Proext 

2010 - MEC/SESu). O lançamento do Papo Cultura marca 

oficialmente a inauguração da radioweb. A Riff promete 

novidades na programação nos próximos meses. Acesse em 

http://www.radioweb.riogrande.ifrs.edu.br. 

Informativo semanal                                 7 a 13 de maio de 2012                Ano II               Edição nº 29 

Riff no ar 

Radioweb do Câmpus Rio Grande transmite programa pe la primeira vez  

Equipe Riff e banda Projeto, parceria que deu certo. Os dois projetos de extensão são coordenados pela professora de Artes Viviani Kwekco. 
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Geoprocessamento em Porto Alegre 
Estudantes de Geoprocessamento estiveram 

em Porto Alegre no dia 27 de abril para participar 

de palestras e experimentos técnicos relacionadas 

à disciplina de Sensoriamento Remoto, ministrada 

pelos professores Daniel Zanotta e Jean Espinoza. 

No roteiro, o Centro de Sensoreamento Remoto e 

Metrologia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (Ufrgs) e o Museu de Ciências e 

Tecnologia da PUCRS (MCT-PUCRS). 
 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADE 

8ª Jornada Científica abre período para inscrição de trabalhos  
A 8ª Jornada de Iniciação Científica sobre o Meio Ambiente 

abre as inscrições para trabalhos de bolsistas, estudantes e 

pesquisadores. O evento é uma parceria da Fundação Estadual 

de Proteção Ambiental (Fepam) com a Fundação Zoobotânica 

(FZB) e acontece de 21 a 24 de agosto no Museu de Ciências 

Naturais da FZB, em Porto Alegre.  

As propostas serão recebidas até o dia 30 de maio. Para 

saber quais os requisitos para qualificar seu projeto à mostra 

acesse a página oficial da jornada: 

(http://www.fepam.rs.gov.br/jornada/instrucoes_inscricao_onli

ne.asp). Além da exposição dos trabalhos, alunos de graduação 

e interessados no assunto podem participar como ouvintes.  

INSCRIÇÕES 
A inscrição para apresentação de trabalho ou participante 

ouvinte custa R$ 30 (bolsista/estagiário da Fepam e FZB) e R$ 50 

para outras instituições. Ouvintes que se inscreverem durante o 

evento pagarão R$ 35 (Fepam ou FZB) ou R$ 55 (outras 

instituições). Mais informações: jornada@fzb.rs.gov.br.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De malas prontas 
A professora Sabrina da Rosa, de Língua Inglesa, está de malas prontas. Recebeu bolsa da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) para estudar durante cinco semanas na Inglaterra. 

Sabrina embarca dia 19 de maio e retorna no dia 25 de junho, cheia de experiências para compartilhar. 
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Professor Daniel Zanotta com os estudantes de Geoprocessamento. 

 
Estudante testa experimento no MCT-PUCRS. 
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O ginásio Professor Mário Alquati recebeu no último 

dia 10 uma competição oficial pela primeira vez. A final 

feminina de futsal da etapa municipal dos Jogos Escolares 

do Rio Grande do Sul (Jergs) aconteceu no Câmpus Rio 

Grande. A professora Roberta Bermudes fez o registro 

fotográfico da partida. “A vibração da torcida foi muito 

envolvente e contribuiu com a garra e emoção nos jogos 

das meninas, que arrasaram!”, relata Roberta. O time 

feminino que participa da competição é coordenado pelo 

professor Leonardo Costa da Cunha. JERGS 
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