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Campus 
em  focoem  foco

Representantes do Instituto 

Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) 

fizeram uso da tribuna da Câmara 

de Vereadores do município de 

Feliz, durante a Sessão Ordinária do 

dia 13/12, para lançar oficialmente 

o primeiro curso superior ofertado 

pelo Campus Feliz: Tecnologia em 

Processos Gerenciais.

O Diretor-geral do Campus Feliz, 

professor Luís Carlos Cavalheiro da 

Silva, informou sobre a  abertura do 

processo seletivo e convidou o Pró-

Reitor de Ensino do IFRS, professor 

Sérgio Wortmann, para conduzir o 

Ato de Lançamento.

Em seguida, o Coordenador de 

Ensino do Campus, professor 

Fabrício Sobrosa Affeldt, detalhou o 

projeto pedagógico do curso, que 

será voltado à área de gestão de 

empresas.

A atividade foi prestigiada pelos 

servidores do Campus, comunidade 

Ensino  Superior é 
realidade 

em geral e por pessoas 

responsáveis pela fundação da 

Escola Técnica, que com a 

federalização, em maio de 2008, 

transformou-se em Campus Feliz.

Durante a Sessão, os vereadores 

destacaram a importância para o 

município de sediar um curso 

superior que será referência em 

toda a região do Vale do Caí e 

desejaram sucesso a todos os 

servidores que estão chegando para 

desenvolver suas atividades 

profissionais na cidade. 

Veja também:

Lançamento oficial do curso Tecnologia em Processos Gerenciais ocorreu na Câmara de Vereadores de Feliz

Servidores prestigiaram lançamento oficial do curso superior 

História do Campus 
é resgatada em 
Reunião-Almoço

Cursos de extensão qualificam
mão-de-obra da região 

Curso foi anunciado pelo Diretor-geral do 
Campus, professor Luís Carlos Cavalheiro

Contracapa

Acompanhe as 

etapas desse 

processo seletivo     

e informe-se sobre 

os demais cursos 

oferecidos pelo 

Campus no site: 

www.feliz.ifr
s.edu.br

Agenda: Cursos e projetos para 
os primeiros meses de 2011
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ATIVIDADES

O Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Sul (IFRS) - 

Campus Feliz realizou em 24/11, 

numa parceria com a Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária 

e Ambiental (ABES-RS), a palestra 

"Saúde e Ambiente: Prevenção e 

Controle da Dengue". 

Campus promove palestra sobre Dengue

Realizada no Centro Cultural de Feliz, a atividade foi 

ministrada por Maria Mercedes Bendati (Bióloga, 

Coordenadora do Programa Municipal de Prevenção à 

Dengue de Porto Alegre) e por Fernando Maino 

(Responsável pela Vigilância Ambiental de Feliz).

Assistiram à palestra pessoas da comunidade, alunos, 

professores e técnicos-administrativos do Campus. Cabe 

destacar a presença do secretário de Saúde de Feliz, 

Fábio Krindges, da Fiscal Ambiental da Prefeitura 

Municipal, Márcia Maria Teuschel, e do vereador de 

Salvador do Sul, Jair Antunes Montiel.

Os palestrantes partilharam importantes informações a 

respeito das formas de prevenção e controle da Dengue, 

tais como o ciclo de vida do Aedes 

aegypti, mosquito transmissor da 

doença.

Segundo Maria Mercedes 

Bendati, a única forma de 

combater a Dengue é através do 

controle na fase aquática: 

“Lembramos do mosquito somente 

quando ele está adulto. Mas é 

quando ele ainda é um ovo, larva ou pupa, fase que dura 

de 10 a 12 dias, que conseguimos eliminá-lo de forma 

simples, diretamente nos seus criadouros - que são locais 

que contenham água parada limpa, sem esgoto ou 

produtos químicos”.

Já Fernando Maino apresentou o Programa de Combate 

à Dengue do Município, de responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Saúde, através da Vigilância Ambiental. Ele 

citou que o trabalho desenvolvido conta com a 

manutenção de armadilhas em lugares vulneráveis à 

introdução do vetor, por haver grande concentração de 

depósitos preferenciais para a desova do Aedes aegypti.

Situação no Brasil em 2010 

(até 16/10):

• Foram notificados 936.260 casos 

de dengue clássica

• 14.342 casos classificados como 

graves 

• 592 óbitos devido à dengue

• Em 2010 houve a recirculação do 

sorotipo DENV-1, que havia 

predominado no país no final da 
 

década de 90.

Informações gerais sobre a Dengue:

· É uma doença causada por um vírus, transmitido pela espécie de mosquito Aedes aegypti.

· Existem quatro sorotipos do vírus da Dengue (DEN-1, DEN-2 e DEN-3  e DEN-4)

· Os sintomas são: febre alta com duração de até sete dias, acompanhada de pelo menos 

mais dois sintomas (dor de cabeça, no corpo, nas articulações, no fundo do olho, manchas 

vermelhas na pele, prostração.

· Mais de 100 milhões de pessoas no mundo são infectadas anualmente pelo vírus.

· Tornou-se um problema mundial a partir de 1950. Atualmente é a principal causa de 

adoecimento e morte nas regiões tropicais e subtropicais.

· Não há vacina para prevenir a infecção pelo vírus da Dengue.

EDITORIAL
O ano de 2011 recém começou e já temos motivos para comemorar no 

Campus Feliz. Junto às movimentações do processo seletivo do nosso 

primeiro curso superior, principalmente quanto à sua representatividade  

para o desenvolvimento social e tecnológico do município e região do Vale  

do Caí, apresentamos mais uma novidade: o lançamento do informativo 

Campus em Foco.

Nos formatos on-line e impresso, representa a consolidação do trabalho 

e das atividades desenvolvidas pelo Campus. Toda a comunidade está  

convidada a colaborar com a construção desse mais novo canal de  

 comunicação. Uma ótima leitura!

Formas de prevenção e controle foram apresentadas
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CURSOS

Ag
end
a

Cursos de extensão colaboram para 
qualificação profissional da região

 Os cursos e atividades promovidas pela Extensão do 

Campus Feliz no ano de 2010 foram de grande 

importância para a sociedade, pois partiram de demandas 

interesse nas áreas de Recursos anteriores que indicaram 

Humanos, Vendas, Marketing, Cerâmica, Meio Ambiente e 

Educação.

Ms. A coordenadora de Extensão do Campus, prof. 

Andrea Monzón, destaca que o papel da área de Extensão 

é  contribuir para a formação acadêmico-profissional dos 

moradores de toda a região da Associação dos Municípios 

pelasdo Vale do Rio Caí (AMVARC), primando  

necessidades expressadas por tal comunidade". 

Conheça alguns dos cursos promovidos em 2010 e 

veja o que será oferecido à comunidade no início de 2011. 

"

Ter o Universo como laboratório e a lua, estrelas e 

planetas como objeto de estudo. Este foi o pano de fundo do 

curso de extensão Astronomia na Escola, voltado à iniciação 

de professores das disciplinas  
científicas do Ensino Básico. 

O principal objetivo foi apresentar os conteúdos e 

experimentos de Astronomia, a fim de que sejam 

incorporados nas rotinas escolares, tornando as aulas mais 

atraentes e motivadoras para os estudantes. 

A atividade ocorreu nos sábados, dias 27/11 e 11/12. O 

curso foi ministrado pelo Prof. Dr. em Astrofísica Fausto Kuhn 

Barbosa, em parceria com a Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), através do projeto Observatório 

Educativo Itinerante (OEI). 

O curso incluiu aulas teóricas e experimentais durante o 

dia, com observações astronômicas à noite no campo de  
futebol do Vila Rica.

em Astronomia Fundamental

Curso de Capacitação em Produção Textual para 

Professores da Educação Básica
 

eObjetiva promover o estudo e a reflexão acerca do ensino 

aprendizado de práticas de produção textual na sala de aula. Os 

professores são convidados a discutir noções teóricas e práticas 

de ensino que viabilizem a produção de textos com qualidade e 

autoria. 

Data de realização: 28/03 a 02/05  -   das 19h às 22h 

Público-alvo: Professores da Educação Básica 

Carga Horária: 30h - Com certificado

Inscrições: 18/02 a 20/03 -

Curso de Metodologia e escrita científicas para 

elaboração de relatório de estágio

Destina-se a apresentar aos discentes conteúdos e estratégias que 

 os auxiliem tanto na produção escrita de um trabalho científico  

quanto em sua apresentação oral.

Data de realização: 21/02 a 10/03 -

Público-alvo: Alunos do 3º semestre do curso Técnico em 

Administração (subsequente).

Carga horária: 40h 

Inscrições: 10/02 a 18/02 - Vagas: 65.

Projeto Clube Ambiente Feliz 

Proposta de cunho interdisciplinar que tem como tema central o  

meio ambiente. Irá constituir um espaço de formação permanente 

em Educação Ambiental baseado na dialogicidade, na 

problematização dos conteúdos abordados e na busca da  

participação solidária e efetiva dos envolvidos com a  

transformação sócio-cultural.

Data de realização: março a novembro 

Público-alvo: Alunos das séries finais do Ensino Fundamental de 

 escolas municipais, estaduais e privadas, e comunidade em geral.

Carga horária: 48h

Inscrições: 01/03 a 21/03 - Vagas: 30

Curso Preparatório de Matemática

Voltado aos alunos que desejam ingressar nos cursos técnicos 

integrados ao ensino médio do IFRS - Campus Feliz. Irá abordar 

os principais conteúdos de matemática da 5ª à 8ª série, como 

frações, expressões, equações, regra de três, e geometria plana. 

Data de realização: a partir de 10/03 a 01/12 - das 14h às 

17h (nas quintas-feiras)

Público-alvo: Alunos que estão concluindo, ou já concluíram o 

Ensino Fundamental.

Carga horária: 

Inscrições: 14/02 a 04/03 - Vagas: 30

Hora:

 

 

 

 

Hora: das 19h às 22h 

Hora:

90h

Vagas: 20
 

Inscrições para os cursos 
de extensão no site
www.feliz.ifrs.edu.br

Curso de Cerâmica

O curso Tecnologia 

dos Materiais Cerâmicos:  
 Um Panorama foi 

ministrado pelos 

professores André 

Zimmer (Engenheiro de 

Materiais, Doutor em 

Curso de Formação em Astronomia

Ciências e Tecnologia de Materiais) e Eliane Portes (Química 

Industrial, Mestre em Engenharia Civil - Petróleo e Gás).  

A atividade, realizada em 06 e 07/12 pela Coordenação 

de Extensão, buscou atualizar os profissionais da área 

quanto às novas tecnologias utilizadas no processo de 

produção.

Devido à grande procura pelo curso, em breve serão 

abertas inscrições para uma nova atividade na área.

2011
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Resgate da história
Atividade reuniu direção, professores e técnicos-administrativos no La Commune Restaurante e Pub

Conhecer a história do Instituto 

Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) 

- Campus Feliz. Este foi o objetivo da 

Reunião-Almoço realizada no dia 

29/11, no La Commune Restaurante 

& Pub com a participação da Sra. 

Maria da Glória Barcarollo Gauer.

Na oportunidade, Maria da Glória 

narrou as experiências vividas e os 

desafios enfrentados por aqueles que 

vislumbraram a construção de uma 

escola técnica profissionalizante no 

município de Feliz.

Sua apresentação iniciou com o 

relato do envio da Carta Consulta ao 

PROEP/MEC, em 03/06/1998, passou 

pela criação da Fundação de 

Educação Profissional do Vale do Rio 

Caí, Assinatura do Termo de 

Compromisso para Federalização da 

Escola, em 24/03/08, até sua 

inauguração, em 29/5/2008.

Na fala de Maria da Glória, pôde-

se perceber que a pequena mulher 

esconde uma grande guerreira 

quando o assunto é lutar pela 

educação. "Construímos um sonho 

com dedicação, persistência e 

cooperação através do altruísmo e 

voluntariado. Precisamos perseguir 

nossos mais belos sonhos. Desistir 

foi uma palavra que eliminamos de 

nosso dicionário, pois tentamos, 

procuramos, trabalhamos e 

ousamos. Fomos vencedores!", 

destacou.

Servidores conheceram trajetória da construção do Campus Feliz Dona Glorinha recebeu homenagem da equipe do IFRS

Processo Seletivo Cursos Técnicos
Confira abaixo o cronograma completo das  

etapas do processo seletivo 2011/1 para os 

cursos técnicos em Informática 

Ambiente (Integrado), (Subsequente) e Meio 

que tiveram as provas realizadas em 05/12. 

Formatura Técnico 
em Administração

15/12/2010: Divulgação do resultado final do processo seletivo do curso 

Técnico em Informática

20/01/2011: Divulgação do resultado final do processo seletivo do curso 

Técnico em Meio Ambiente

31/01/2011 a 04/02/2011: Matrícula dos candidatos classificados em 

primeira chamada

Caso haja necessidade de preenchimento de vagas:

07/02/2011: Divulgação da lista de candidatos classificados em segunda chamada

08 e 09/02/2011: Matrícula dos candidatos classificados em segunda chamada

11/02/2011: Divulgação da lista de candidatos classificados em terceira chamada

14 e 15/02/2011: Matrícula dos candidatos classificados em terceira chamada

No dia 11/12 realizou-se, no 

Solenidade Centro Cultural de Feliz, a 

Turma 2N, do de Colação de Grau da 

Administração. Curso Técnico em 

A Solenidade foi presidida pela 

Federal Magnífica Reitora do Instituto 

Professora do Rio Grande do Sul, 

de Souza. Claudia Schiedeck Soares 

O IFRS parabeniza e deseja muito 

formandos!sucesso aos 

Schmitz Foto e Video
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