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Campus 
em  focoem  foco

Comunidade escolar participa 

do processo eleitoral do IFRS

No dia 28 de junho, a 

comunidade escolar do Campus Feliz 

participou do processo eleitoral para 

escolha do Reitor do IFRS e do 

Diretor-geral do Campus Bento 

Gonçalves. A mesa receptora dos 

votos registrou um total de 127 

votantes, dos 195 eleitores 

esperados. O processo de votação 

aconteceu das 9h às 21h, através de 

urnas eletrônicas cedidas pelo 

Tribunal Regional Eleitoral (TRE). 

Participaram do pleito alunos, 

técnicos-administrativos e 

professores dos 12 campi do IFRS, 

sendo que a votação para o cargo de 

diretor-geral do Campus Bento 

Veja também:

Profª. Cláudia Schiedeck foi eleita reitora e prof. Luciano Manfroi é o novo diretor do Campus Bento Gonçalves 

Alunos do curso Técnico em Informática (Integrado) votaram pela 1ª vez

Gonçalves foi estendida apenas aos 

núcleos avançados de Feliz e 

Farroupilha. Para votar, os eleitores 

tiveram que apresentar um 

documento oficial original com foto.

O processo eleitoral do IFRS foi 

conduzido por uma Comissão 

Eleitoral Central, formada por 

representantes dos três segmentos 

da comunidade escolar de todos os 

campi.

Os dados registrados nos Boletins 

de Urna do Campus Feliz ao final da 

eleição já apontavam para a vitória 

da Profª. Cláudia 

ara o cargo de Reitora do IFRS e do 

Prof. Luciano Manfroi para Diretor do 

Schiedeck de Souza 

p

Campus Bento Gonçalves.

O resultado final foi confirmado 

com a divulgação oficial das eleições 

do IFRS que, mesmo registrando um 

número superior de votos para o 

candidato Jorge Portela, sagrou 

diretor o prof. Luciano Manfroi com 

base no cálculo do percentual de 

votos estipulado no Regulamento 

dos Processos de Consulta Eleitoral. 

Confira os votos das urnas do 

Campus Feliz e de todo o IFRS:

Págs. 4 e 5

Palestras, filme e concurso fotográfico foram atrações

Atividades marcam I Semana Acadêmica 
do Curso Técnico em Meio Ambiente

Candidato Nº de votos 

Campus Feliz

Nº de votos 

totais

Profª. Cláudia 94 votos 1907

Marcelo Schmitt 26 votos 1815

Profº. Luciano Manfroi 62 votos 500

Jorge N. Portela 56 votos 565

Votos Brancos/Nulos 16 votos 261

Servidores escolheram seus candidatos, tal como fez Marinez de Oliveira 

Curso de extensão em Matemática 
lança blog

Pág. 7
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Plenária define Minuta do Regimento 
Interno do Campus

Acesse as edições anteriores do informativo do IFRS - Campus Feliz 
no site www.feliz.ifrs.edu.br, na aba Comunicação  
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Rua Princesa Isabel, 60 - Feliz/RS 

Telefone: (51) 3637.2646 

 www.feliz.ifrs.edu.br

Diretor-geral: Luís Carlos Cavalheiro da 
Silva

Jornalista: Gabriela Morel   MTE - 13420 

e-mail: comunicacao@feliz.ifrs.edu.br

EDITORIAL
Mochila nas costas, trabalhos para entregar, livros para retirar da biblioteca, matéria 

nova, provas... Ufa... Assim passaram-se os dias, e chegamos ao final de mais um 

semestre. 

Alunos e servidores terão um período de pausa para recarregar as energias e voltar 

‘‘com tudo’’ para o próximo período letivo. Serão mais provas, mais trabalhos, mais 

desafios... Mas quem se importa em enfrentá-los quando o que está em jogo é a 

educação?

Alguns alunos se formam, e não estarão mais pelos corredores e salas de aula no 

próximo semestre. Sabemos, porém, que a busca pelo conhecimento é um ciclo. E quem 

sabe estes mesmos alunos estarão conosco em 2012 cursando um nível superior?

Paulo Freire destacou que "ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção." Então, que continuemos a criar 

estas possibilidades no próximo e nos próximos semestres.

A Matemática pode ser 

compreendida, basicamente, como a 

ciência do raciocínio lógico e abstrato. 

Estuda quantidades, medidas, 

espaços, estruturas e variações. Por 

isso, é usada como ferramenta 

essencial em muitas áreas do 

conhecimento, tais como Engenharia, 

Medicina, Física, Química, Biologia e 

Ciências Sociais. Se você é um 

apaixonado pela Matemática ou 

pretende reforçar seus conhecimentos 

na área, fique atento ao blog do Curso 

Preparatório de Matemática, do IFRS - 

Campus Feliz.

No endereço 

 você encontra muita 

informação sobre o tema: pode baixar 

todos os materiais referentes às aulas 

do curso, como as apresentações em 

PowerPoint e as listas de exercícios. 

Há também um banco de provas do 

IFRS (com os respectivos gabaritos), 

além de objetos de aprendizagem 

interativos e vídeos da série 

"Matemática em toda parte" da TV 

Escola.

O projeto "Curso Preparatório de 

Matemática" é de responsabilidade do 

www.cursopreparatoriodematematica.

blogspot.com

Curso de extensão em Matemática 
lança blog

professor de Matemática do Campus 

Feliz, Paulo Berndt. Esta atividade de 

extensão iniciou em março deste ano 

com o objetivo de reforçar os 

conhecimentos matemáticos dos 

alunos da região do Vale do Caí que 

estão concluindo, ou já concluíram o 

Ensino Fundamental, preparando-os 

para o processo seletivo dos cursos 

técnicos integrados ao Ensino Médio 

desta Instituição.

Os encontros acontecem sempre às 

quintas-feiras, das 14h às 17h, no 

Campus. O curso vai até dezembro e 

terá continuidade em 2012 com uma 

nova turma.

Página traz conteúdos abordados em sala de aula

A
ge
nd
a Mais informações no site www.feliz.ifrs.edu.br

Curso: “Metodologia e Escrita 

Científicas para elaboração de 

relatório de estágio”

Objetivo: Destina-se a apresentar aos 

discentes as especificidades do texto científico, 

focando o gênero textual "relatório de 

pesquisa". Serão enfocados os conteúdos 

básicos de metodologia e escrita científicas 

para a produção escrita e apresentação oral do 

relatório de estágio.

Público-alvo: Alunos do 3º semestre do curso 

Técnico em Administração do IFRS - Campus 

Feliz. 

Encontros: Dias 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22 e 24 

de agosto (segundas e quartas-feiras), das 19h 

às 22h.

Inscrições: No site

Mais informações:  

Prof. Andrea: andrea.monzon@feliz.ifrs.edu.br 

Prof. Gláucia: glaucia.henge@feliz.ifrs.edu.br

 www.feliz.ifrs.edu.br, até 

30/07.
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No segundo semestre de 2011, as 

responsabilidades da direção do 

Campus serão divididas com três 

novos professores: André Zimmer, 

Eliane Velasco Simões Portes e Vivian 

Treichel Giesel. 

A informação foi oficializada no dia 

14 de julho, pelo Diretor-geral 

substituto, professor Ivan Prá, que 

desejou sucesso aos novos colegas na 

condução do seu trabalho e no apoio à  

Novos professores assumem 

cargos de Direção

Prof. André Zimmer, Coordenador de Ensino

implementação e construção do 

Campus. Ele agradeceu também o 

empenho e dedicação das colegas que 

estiveram a frente destas diretorias.

André Zimmer, Engenheiro de 

Materiais, Dr. na área de Cerâmica, 

assume a Coordenadoria de Ensino. 

Eliane Portes, Química, Mestre em 

Ciências em Engenharia Civil- Área 

Petróleo e Gás, fica com a 

Coordenadoria de Extensão. Já a 

Coordenadoria de Pesquisa e Inovação 

fica sob a responsabilidade de Vivian 

Giesel, professora de Educação Física, 

Dr. em Fisiologia.

Os nomeados ocupam os cargos 

que foram, respectivamente, das 

professoras Andrea Jéssica Borges 

Monzón, Gláucia da Silva Henge, e do 

próprio professor André Zimmer.

Servidores reforçam equipe 
do Campus

Quatro novos servidores integraram a equipe do Campus Feliz, e uma 

servidora foi contribuir com seu trabalho em outro Campus do IFRS. Vamos 

conhecê-los?

Profª. Eliane Portes, Coordenadora de Extensão Profª. Vivian Giesel, Coordenadora de Pesquisa e 
Inovação

Informamos que o período de 

férias de inverno dos alunos será 

de 18 a 29 de julho, e que do  dia 

18 a 22, a escola estará fechada 

em virtude do recesso escolar. 

Por conta do 

s servidores retornam 

às suas atividades somente na 

terça-feira, dia 26. 

O horário de atendimento ao 

púbico será das 14h às 20h, com 

exceção do setores 

administrativos, que funcionarão 

das 8h às 20h.

feriado municipal 

do dia 25, em comemoração a São 

Cristovão, o

A Secretaria do Campus estará 

recebendo os alunos para processo 

de rematrícula nos dias 26 e 27 de 

julho, das 14h às 20h.

Recesso escolar

Rematrícula

Rafael Ramires 

Jaques, que 

tomou posse em 

19 de maio, é 

professor da área 

de Informática, 

formado em Análises de Sistemas.

Ana Lúcia 

Tomazelli (à dir.), 

é 

veio do 

Campus Rio 

formada em 

Letras e 

Luciana Moreira de 

Souza é formada 

em Ciências 

Biológicas. Veio do 

Campus Rio Grande 

para ser a 

Grande para ser a Técnica em Assuntos 

Educacionais, no lugar de Denise Wolff 

(à esq.) - que obteve sua remoção para 

o Campus POA.

professora de Biologia.

A Química Industrial 

Lilian Escandiel Crizel 

veio do Campus Bento 

para ser a Gonçalves 

Técnica de Laboratório 

 - Área Química.
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Atividades marcam I Semana Acadêmica 

do Curso Técnico em Meio Ambiente

Uma semana repleta de atividades. 

Assim pode ser resumida a I Semana 

Acadêmica do Curso Técnico em Meio 

Ambiente do IFRS - Campus Feliz, 

realizada de 01 a 07 de junho. Entre 

as atividades programadas para os 

alunos estavam palestras, exibição de 

filme e até um concurso fotográfico 

aberto à comunidade.

Evento de Abertura

A abertura oficial da I Semana 

Acadêmica foi realizada na quarta-

feira (01/06), no Centro Cultural de 

Feliz. Além da palestra programada 

para a noite sobre a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, os presentes 

assistiram à premiação do I Concurso 

e Mostra Fotográfica: "Retratos 

Ambientais do Vale da Felicidade", 

promovido pelo IFRS - Campus Feliz 

com o apoio das empresas Schmitz 

Foto e Vídeo e Supermercado Selbach.

O evento iniciou com um convite à 

reflexão, feito pelo Diretor-geral do 

Campus Feliz, professor Luís Carlos 

Cavalheiro da Silva. Ele instigou a 

comunidade escolar, representantes 

de órgãos púbicos, de instituições, de 

empresas da região do Vale do Caí e 

demais presentes a pensar sobre o 

mundo que temos e o que queremos 

ter no futuro. "Nós, seres humanos, 

precisamos redefinir e ressignificar as 

nossas condutas para o bem do 

planeta" - concluiu.

I Concurso e Mostra Fotográfica

A atividade seguiu com a 

divulgação das obras vencedoras do I 

Concurso e Mostra Fotográfica do 

IFRS - Campus Feliz: "Retratos 

Ambientais do Vale da Felicidade".

Esta ação buscou despertar a 

comunidade 

através 

dos diversos enfoques possibilitados 

pela fotografia.

Foram inscritas 16 obras, nas três 

categorias do concurso. Confira ao 

lado a foto vencedora em cada 

categoria e seu autor, que recebeu 

como prêmio um pôster de sua obra, 

no tamanho 30cm x 40cm.

para as questões 

ambientais e para a valorização das 

riquezas naturais da região, 

Público assistiu a duas palestras na noite de abertura da Semana Acadêmica 

Foto vencedora na Categoria Interação Homem x Natureza: 

Obra "Passeio", de autoria de Aline Schuck

Foto vencedora na Categoria Natureza em Detalhes: 

Obra "Doce Lar", de autoria de Luciana Zimmer

Foto vencedora na Categoria Problemas/Impactos Ambientais: 

Obra "Aterramento", de autoria de Aline Schuck
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Palestras da noite

Após a premiação, subiram ao 

palco os palestrantes Tiago José 

Pereira Neto, Engenheiro Ambiental do 

Conselho de Meio Ambiente - Gerência 

da FIERGS e Jussara Kalil Pires, 

Socióloga Coordenadora da Câmara 

Temática de Resíduos Sólidos da 

Associação Brasileira de Engenharia 

Sanitária e Ambiental. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos 

foi minuciosamente detalhada por eles 

que, por estarem ativamente 

envolvidos nas discussões acerca do 

tema, puderam contribuir para que 

cada um entendesse seu papel e suas 

responsabilidades no processo.

Saiba mais sobre a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos:

A Lei Nº 12.305, que trata da 

Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, foi aprovada em agosto 

do ano passado, após mais de 20 

anos em tramitação no Congresso 

Nacional. 

Esta lei prevê a introdução da 

responsabilidade compartilhada na 

legislação brasileira, envolvendo 

sociedade, empresas, prefeituras e 

governos estaduais e federal na 

gestão dos resíduos sólidos.

Estabelece, ainda, que as 

pessoas terão de acondicionar de 

forma adequada o lixo para o 

recolhimento do mesmo, fazendo 

a separação onde houver o 

sistema de coleta seletiva.

Professoras da área ambiental, Cristiane Musa e 
Elizabeth Ibi, com os palestrantes Tiago e Jussara

Exclusivo aos alunos do curso

Nos dias 03, 06 e 07, a Semana 

teve continuidade em sala de aula. As 

atrações foram, respectivamente, a 

exibição do documentário ‘‘Lixo 

Extraordinário’’, e a apresentação das 

palestras ‘‘Reciclagem e 

Compostagem’’ e ‘‘Bacia do Caí e 

Projeto das Áreas de produção de água 

dos distritos de Vila Seca e Criuva’’.

Professoras com Mariza Reis (Engª. Química, do 
Departamento Municipal de Limpeza Urbana de 
Porto Alegre), que palestrou no dia 06.

Professora com Paulo Ricardo Facchin (Engº. 
Agrônomo), Cláudia Ribeiro (Engª. Química, do 
Comitê da Bacia do Rio Caí) e Neiva Rech (Engª. 
Agrônoma, da Secretaria Municipal da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento de Caxias do Sul), que 
palestraram no dia 07.

O Campus recebeu a comunidade 

da região do Vale do Caí no Centro 

Cultural de Feliz, na noite de 02 de 

maio, para a rodada de palestras      

"A saúde do trabalhador sob vários 

aspectos". 

As palestras da noite foram 

proferidas pelos seguintes convidados:

Aline Herter dos Santos 

(Fisioterapeuta, Especialista em 

Acupuntura), que falou sobre 

Ergonomia, trazendo os fatores de 

risco relacionados às doenças 

causadas pela atividade laboral;

Gianara Constantino (Técnica em 

Segurança do Trabalho da Paquetá 

Indústria), que reforçou sobre a 

importância da segurança no ambiente 

de trabalho, destacando as normas 

regulamentadoras e outras leis 

complementares.

Vivian Treichel (Professora de 

Educação Física do Campus Feliz, 

Doutora em Fisiologia), que falou 

sobre qualidade de vida no trabalho. 

Ela destacou que uma rotina baseada 

na prática de exercícios físicos e na 

manutenção de uma alimentação 

saudável é investimento real em 

saúde e qualidade de vida.

Téoura Benetti (Professora de Artes 

do Campus Feliz. Graduada em 

Desenho e Plástica, Mestre em 

Arte/Educação), que com o tema "Um 

olhar sobre a qualidade de vida: a 

perspectiva cultural", explorou a 

fundo o conceito de qualidade de vida,  

passando por questões como a 

relação felicidade x consumo.

Para a coordenadora do projeto, 

professora Luzia Kasper, o debate 

entre profissionais de diversas áreas 

desperta a sociedade para a 

importância do cuidado com a saúde 

do trabalhador.

O evento encerrou com a 

apresentação surpresa do Coro da 

Igreja Evangélica de Feliz, sob a 

regência da maestrina Michele 

Guckert.

Dia do Trabalho é lembrado com palestras

Coordenadora do projeto abriu os debates



Os servidores Eduardo Antunes, Carolina Israel, 

Téoura Benetti, Andrea Monzón, Ana Paula Lenke e 

Gabriela Morel foram ao Centro Cultural de Feliz, na noite 

de 26 de maio, para prestigiar a apresentação da 

Orquestra de Sopros Municipal de Feliz, da qual faz parte 

a aluna do curso Técnico em Informática Crísthel Lamb 

Hanauer. Ela está na orquestra há pouco mais de um ano, 

niciou tocando teclado e hoje arrasa na flauta i

transversal. No repertório estavam clássicos das bandas  

Creedence e ABBA.

Servidores prestigiam aluna

Campus recebe doação de lixeira e mudas

No dia 31 de maio, 

o Campus recebeu da 

empresa Plastiweber a 

doação de 20 mudas 

de plantas nativas 

frutíferas e de uma 

lixeira de madeira 

ecológica (ecowood), produzida através dos plásticos 

excedentes do processo produtivo da empresa. A doação, 

entregue por Daniel Bohn, técnico em Segurança do 

Trabalho da Plastiweber, foi recebida pelas servidoras 

Denise Wolf, Elizabeth Ibi Krieger, Marinez de Oliveira e 

Patrícia da Rosa.
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No dia 08 de junho, alunos do curso Técnico em 

Informática (Integrado ao Ensino Médio) e servidores do 

Campus Feliz participaram da Oficina Pedagógica ministrada 

por Rose Arrieta (Pedagoga), Luís Felipe Rhoden Freitas 

(professor) e Josiane Krebs (Técnica Administrativa), do 

Campus Caxias do Sul. A atividade trouxe ao debate os temas 

respeito às diferenças, bullying e resolução de conflitos.

Os alunos tiveram a oportunidade de ouvir as explanações 

e participar das atividades lúdicas que buscaram valorizar as 

diferenças de cada ser humano e desenvolver o respeito 

mútuo. Já os técnicos-administrativos e professores se 

reuniram no final da tarde, no horário entre turnos, para 

debater os temas do ponto de vista educacional.

Durante a oficina, a pedagoga Rose destacou que o 

objetivo não era trazer respostas a nenhum problema: 

"Viemos trazer questionamentos. De tudo, queremos 

valorizar a palavra respeito".

A questão da identidade cultural foi enfocada pelo prof. 

Felipe. Ao questionar os presentes sobre o que mais o define 

como pessoa, sua resposta foi contundente: "O que mais me 

define é que sou diferente de cada um de vocês".

Nas contribuições de Josiane estavam a importância da 

relação harmoniosa entre colegas, que passa por uma 

questão que vem sendo muito debatida nas instituições de 

ensino: o bullying.

Respeito às diferenças é tema 

de Oficina Pedagógica 

Palestrantes e alunos discutiram o tema

Bullying é uma situação que se caracteriza por agressões 

intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva, 

um ou mais alunos contra um ou mais colegas. por 

bullying tem origem na palavra inglesa bully, que O termo 

valentão, brigão. Mesmo sem uma denominação em significa 

é entendido como ameaça, tirania, opressão, português, 

humilhação e maltrato.intimidação, 

Saiba mais em: http://revistaescola.abril.com.br/crianca-e-

adolescente/comportamento/bullying-escola-494973.shtml

NOTAS

Formatura 2011/1

Os alunos Maique André Pache e Gabriela Schneider 

formalizaram, na noite de 13 de julho, em nome da 

Comissão de Formatura das turmas 2AN e 2BN, o convite 

aos professores que serão homenageados na Solenidade 

de Colação de Grau. Os formandos escolheram como 

Paraninfo Fabrício Sobrosa Affeldt e como homenageados 

Cleber Dalla Colletta e Luzia Kasper. A Colação de Grau 

ocorrerá em 30 de julho, às 19h30min, no Centro Cultural 

do município.
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Plenária define Minuta do Regimento Interno do Campus Feliz

 A Comissão de Elaboração da 

Minuta do Regimento Interno do 

Campus Feliz realizou, em 09 de 

junho, a Plenária para julgamento 

das sugestões enviadas pela 

comunidade escolar para a redação 

final do documento. 

Na oportunidade foram 

analisadas as 36 sugestões que 

chegaram à Comissão via e-mail. 

A Plenária foi constituída pelos 

seguintes membros:

Docentes - André Zimmer, Carolina 

Lopez Israel, Henrique Sant’Anna, 

Luzia Kasper e Paulo Roberto 

Martins Berndt.

Técnicos-Administrativos - Denise 

Luzia Wolff, Eduardo Fernandes 

Antunes, Gabriela Silva Morel, 

Gerda Ferreira e Marinez Silveira de 

Oliveira.

Discentes - Antonio Winter, Andreas 

Richard Hennig, Bárbara Taís Bohn, 

Gustavo Conrado Sauer e Gustavo 

Klering Staudt.

Visitas-técnicas ampliam os conhecimentos dos 
alunos do Curso Técnico em Meio Ambiente

A turma 

no dia 30 de abril e outra 

em 21 de maio.  

Na  primeira saída de 

campo os alunos 

conheceram o Aterro de 

Resíduos Sólidos 

Industriais da Proamb, em 

Bento Gonçalves. Eles 

verificaram como o  

do curso 

Técnico em Meio 

Ambiente participou de 

duas visitas-técnicas: uma 

empreendimento realiza a disposição 

dos resíduos sólidos industriais 

(Classe I e II) através de aterro, e 

seus aspectos operacionais, formas de 

controle e monitoramento. A visita foi 

acompanhada pela técnica Monichara.

A segunda visita foi realizada na 

Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS) - Campus do Vale, em 

Viamão. O Engenheiro Darci Barnech 

Campani, coordenador de Gestão 

Ambiental, proferiu uma palestra 

sobre o Sistema de Gestão Ambiental 

da UFRGS, enfocando as atividades de 

planejamento, as responsabilidades, 

as práticas, os procedimentos, os 

processos e os recursos para 

desenvolver, implementar, atingir, 

Visita à UFRGS proporcionou muito aprendizado

Membros da Plenária julgaram sugestões enviadas à Comissão 

analisar criticamente e 

manter a Política 

Ambiental, segundo os 

padrões da norma NBR 

ISO 14001.

Já a Química Greice 

Vanin Oliveira, 

responsável pelo Centro 

de Gestão e Tratamento 

de Resíduos Químicos, 

apresentou as condições 

de recebimento e 

processamento dos 

resíduos químicos gerados na UFRGS.

Alunos no aterro de resíduos sólidos industriais

No dia 15 de junho, o texto final 

da Minuta foi entregue ao Conselho 

Superior do IFRS (Consup), para 

avaliação. A Comissão aguarda o 

retorno do documento.
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Comunidade aprende a técnica 

da compostagem
Na tarde do dia 17 de maio, o 

Campus Feliz recepcionou moradores 

da região, professores do Campus e 

alunos do projeto "Clube Ambiente 

Feliz" para participar da Oficina de 

Compostagem (técnica caseira de 

reaproveitamento dos resíduos 

orgânicos gerados nas residências - 

cascas de frutas e vegetais, restos de 

podas, etc. - para produção de 

composto utilizado em hortas).

A atividade, coordenada pela 

professora da área ambiental Cristiane 

Inês Musa, foi ministrada pela bióloga 

Sandra Beatriz Fontanella da empresa 

Vida.

A oficina ressaltou a importância 

da separação e correta destinação do 

lixo e, principalmente, sobre o 

reaproveitamento dos compostos 

orgânicos, através da técnica da 

compostagem. "Fazer compostagem é 

poder fazer parte do ciclo da 

natureza, pois essa técnica nada mais 

é do que fazer em casa o que é 

processo natural do meio ambiente", 

explicou Sandra.

A oficina encerrou com os 

participantes colocando em prática a 

teoria aprendida, através da 

confecção de minicomposteiras. 

Participantes conheceram os materiais que podem ir para a composteira

Ana Teresinha Xavier de Vargas, 

Assistente do Jardim I e II da Escola 

Municipal de Educação Infantil Criança 

Esperança, aprovou o conteúdo da 

oficina: "Achei maravilhoso. Vou 

colocar o que aprendi em prática na 

escola. Já separamos o lixo reciclável, 

mas o material orgânico acabava todo 

no lixo. Agora vamos providenciar a 

construção de uma horta e 

reaproveitar tudo. Até as flores, que 

estão pouco desenvolvidas, vão 

ganhar vida", destacou.

Ana Teresinha exibiu sua minicomposteira

Professora apresenta trabalho em Congresso de Química no RJ

Professora apresentou trabalho em forma de pôster

A professora Eliane Velasco Simões 

Portes esteve no XIII Encontro 

Regional da Sociedade Brasileira de 

Química, realizado no Rio de Janeiro 

apresentar o de 04 a 07 de julho, para 

resíduos: trabalho ‘‘De lixo para 

ambiental’’. percepção e sensibilização 

O trabalho, de autoria dos 

professores Cristiane Inês Musa, 

Carolina López Israel, Eliane Simões 

Portes, Téoura Benetti, Vinícius 

Vanir Venturini e do Técnico-

administrativo Eduardo Fernandes 

Antunes, é resultante de uma das 

atividades desenvolvidas em sala de 

aula com a turma do projeto de 

extensão Clube Ambiente Feliz.

Saiba mais sobre este projeto de extensão na pág. 3 da edição nº 2 
do Informativo Campus em Foco
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