
 
 
 

 

 

 

Vida Saudável 
organiza Festa Junina 

O projeto de extensão Vida Saudável convida a 

comunidade escolar para a Festa Junina do Câmpus Rio 

Grande. A atividade acontece no sábado, 23 de junho, a 

partir das 14h, no pátio. Estão previstas brincadeiras e 

comidas típicas, além do tradicional quentão saudável, 

preparado sem álcool. 

Os estudantes formandos dos cursos integrados e da 

Enfermagem participam da organização da festa, que 

promete ser oportunidade de integração entre a escola e as 

famílias. A Riff, radioweb do Câmpus Rio Grande, é parceira 

do evento e irá cuidar da seleção musical. Haverá ainda 

show da banda de rock. As turmas de Gestão Empresarial, 

envolvidas na elaboração e venda de produtos criados pelos 

alunos, irão apresentar o resultado do trabalho no evento. 

Os organizadores solicitam a colaboração dos servidores 

na doação de brindes e de ingredientes para o quentão 

saudável, como suco de uva em pó, açúcar refinado, laranja 

de suco/ umbigo, gengibre, cravo-da-índia e canela em pau. 

As doações podem ser entregues na secretaria. 
 

Refrigeração e Climatização tem seleção para segundo semestre 
O Câmpus Rio Grande realiza processo seletivo para ingresso 

de alunos no segundo semestre letivo de 2012 no curso técnico 

subsequente de Refrigeração e Climatização. Serão oferecidas 

39 vagas. A seleção dos candidatos acontece através da 

utilização dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio 

2011 (Enem). As inscrições podem ser feitas no período de 11 a 

29 de junho, em www.riogrande.ifrs.edu.br. O resultado será 

divulgado no dia 6 de julho, no pavilhão 9 e na página do 

Câmpus. O edital está disponível na área “ingresso” do site. 

Prêmio Educador Nota 10 
Educadores de todo o Brasil podem se inscrever até 8 de 

julho no 15º Prêmio Victor Civita Educador Nota 10. Podem 

concorrer professores, diretores, coordenadores pedagógicos e 

orientadores educacionais que trabalham em escolas de ensino 

regular das redes públicas e privadas e de escolas comunitárias 

ou filantrópicas de acesso público, urbanas ou rurais. Inscrições 

no site www.premiovc.og.br.  

Premiação 
Os dez professores e o gestor vencedores recebem como 

prêmio R$15 mil, cada um, e a escola onde o gestor atua recebe 

R$10mil. Um dos dez professores premiados será indicado 

Educador do Ano de 2012, ganhando ainda um curso de pós-

graduação na instituição que escolher. 
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Profissões de futuro 
Programa incentiva jovens a seguir carreiras técnicas na 

indústria de óleo, gás e energia, com palestras em escolas e site 

com informações para estudantes, professores e pais. 

Disponível para acesso público desde dezembro de 2011, o 

site Profissões de Futuro (www.profissoesdefuturo.com.br) já 

ultrapassou a casa de 100 mil acessos. A página da internet, 

criada pela Petrobras, é parte de um programa de estímulo à 

formação de nível técnico para suprir a demanda da indústria de 

óleo, gás e energia. 

O site dispõe de informações específicas para cada público: 

estudantes, professores e responsáveis pelos alunos.  

O Programa Profissões de Futuro (PPF), surgiu com o intuito 

de despertar nos estudantes o interesse pelas carreiras técnicas, 

com objetivo de atrair e estimular, por meio da perspectiva das 

oportunidades, a formação e habilitação de técnicos em nível 

médio. 

Como funciona  
Estudantes e professores têm espaços próprios no site do 

PPF. O conteúdo inclui o cenário da indústria de petróleo, gás e 

energia, notícias, informações sobre o mercado de profissões de 

nível técnico e informações úteis para a qualificação profissional, 

como links para as oportunidades oferecidas pelo Prominp 

(Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e 

Gás Natural), PFRH (Programa Petrobras de Formação de 

Recursos Humanos) e Pronatec (Programa Nacional de Acesso à 

Escola Técnica). O site relaciona, ainda, cursos e profissões 

(caldeireiro, desenhista projetista, mecânico embarcado em 

navio e operador de plataforma de petróleo são alguns 

exemplos), além de vídeos com depoimentos de profissionais de 

carreiras técnicas, contando as atribuições e o dia a dia em seus 

respectivos ambientes de trabalho. 

Servidor do Câmpus Rio Grande é destaque no esporte 
 

 

 

Derlain Monteiro de Lemos, técnico administrativo em educação 

que atua na Coordenação de Tecnologia da Informação do Câmpus 

Rio Grande (CTI), foi destaque no Jornal Agora em maio. A matéria 

“Equipe Pedal Bike mandou ver em Rosário do Sul”, publicada na 

edição do dia 29, informa os bons resultados da equipe de 

Mountain Bike, de que Derlain faz parte, na etapa da Copa União 

de Mountain Bike 2012 realizada em Rosário do Sul. Leia em: 

http://www.jornalagora.com.br/site/content/noticias/detalhe.p
hp?e=2&n=28879. 

 

Conselho de Câmpus parcialmente composto 
O Conselho do Câmpus Rio Grande está parcialmente 

definido. Eleições realizadas entre os segmentos docente, 

discente e técnico administrativo em educação (TAE) na semana 

passada escolheram os representantes titulares e suplentes da 

comunidade interna. O conselho é o órgão superior normativo, 

consultivo e deliberativo por delegação de competência do 

Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), terá 13 membros e será 

presidido pelo diretor geral. 

Foram definidos os três representantes docentes e os três 

técnicos administrativos. No segmento discente, apenas os 

cursos integrados elegeram representação. Os cursos 

subsequentes e Proeja receberam apenas uma candidatura. 

Para os superiores e a pós-graduação não houve inscrição. A 

direção geral irá indicar representantes discentes a fim de 

preencher as vagas para as quais não houve eleição por falta de 

candidatos. 

As representações da comunidade externa serão 

determinadas até o final da semana. No caso de mais indicações 

do que vagas haverá sorteio público para a escolha dos 

representantes dos egressos e do setor produtivo (membros 

titulares e suplentes) no dia 13, às 10h. Se as inscrições de 

representantes dos egressos ou do setor produtivo forem 

insuficientes, o diretor geral fará convite a egressos ou 

entidades a fim de que o conselho tenha o número adequado de 

membros e a paridade seja mantida. Os representantes da 

comunidade externa no Conselho de Câmpus terão mandato de 

dois anos. O suplente assumirá a representação nos casos de 

impedimento ou ausência e completará o mandato no caso de 

vacância do titular. Leia mais sobre o processo de escolha dos 

membros do Conselho de Câmpus na área de notícias do site 

www.riogrande.ifrs.edu.br. 
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