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O Campus Osório do Instituto Federal

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio

Grande do Sul (IFRS) vai abrir 150 vagas

em novos cursos para 2011. Um semestre

depois de sua instalação no Litoral Norte, a

escola, que oferece educação profissional e

tecnológica gratuita, deverá dobrar o

número de alunos.

Com duração de quatro anos, o Curso

Técnico Integrado ao Ensino Médio tem 60

vagas na área de Administração e 60 em In-

formática, distribuídas nos turnos da ma-

nhã e da tarde. A seleção será realizada por

meio de prova, marcada para o dia 5 de de-

zembro, com conteúdos de Português, Ma-

temática, Ciências, Geografia e História.

Para esse curso, as inscrições poderão

ser feitas até 17 de novembro no site

www.osorio.ifrs.edu.br. Os candidatos de-

vem ter concluído o Ensino Fundamental

até o final do ano. A taxa é de R$ 45.

A primeira graduação do Campus será

oferecida no próximo ano. É o Curso Supe-

rior de Tecnologia em Processos Gerenci-

ais que exigirá Ensino Médio completo.

Com duração de seis semestres, o curso te-

rá 30 vagas e as aulas serão realizadas à

noite. A seleção será feita por meio das no-

tas do Enem 2010.

Atualmente, estudam na escola 135

alunos, nos turnos da manhã e da noite,

nos cursos técnicos de Administração, In-

formática para Internet e Guia de Turismo

na modalidade subsequente. As primeiras

turmas começaram as aulas no início de

agosto.

Novos cursos vão
abrir 150 vagas

Com as obras dentro do
cronograma, a sede definiti -
va do Campus Osório deve
ser entregue no segundo
semestre de 2011. Quem
passa pela Rua Santos Du-
mont, 2127, no bairro Alba-
troz, pode acompanhar a
evolução do projeto que
conta com investimento de
R$ 3,6 milhões.
Cerca de 40 trabalhado-

res atuam diariamente na
construção. Inicialmente, o
projeto contempla três pré-
dios, com salas de aula, au-
ditórios, bibl ioteca, labora-
tórios e administração. A
obra total iza 3.000 m².
Hoje o Campus está ins-

talado provisoriamente no
prédio da antiga Escola Os-
valdo Amaral, na Rua Ma-
chado de Assis, 1456, no
bairro Sulbrasileiro.

Sede está
avançada

Prédios que abrigarão a escola devem estar concluídos no segundo semestre de 2011

Conheça os novos cursos

TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
►Duração: 4 anos
►Requisito: Ensino Fundamental
Administração
►Vagas: 30 (manhã) e 30 (tarde)
Informática
►Vagas: 30 (manhã) e 30 (tarde)
►Seleção: provas, marcadas para o dia
5 de dezembro
► Inscrições: até 17 de novembro no
site www.osorio. ifrs.edu.br

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
PROCESSOS GERENCIAIS
►Duração: 6 semestres
►Requisito: Ensino Médio
►Vagas: 30 (noite)
►Seleção: notas do Enem 2010



PESQUISA

Projetos com foco na prática
Nas salas de aula do Campus Osório, o

estímulo à pesquisa está sempre presente.

Os professores incentivam os alunos a in-

vestigar novos caminhos de conhecimento,

buscando a solução de problemas e o desen-

volvimento social. “Trabalhamos não só a

pesquisa acadêmica, mas a aplicação da ino-

vação. Buscamos ações e resultados volta-

dos à questão prática”, explica o coorde-

nador de Pesquisa, Humberto Luz Oliveira.

Um exemplo é o projeto Aplicação da

Turfa como Alternativa Energética no Lito-

ral Norte do RS, o primeiro do Núcleo de

Gestão para Sustentabilidade (Neges), cria-

do no Campus e orientado pela professora

Shana Sabbado Flores. A partir de uma

ideia surgida em debates durante a aula, o

trabalho foi contemplado com duas bolsas

do Programa Institucional de Bolsas de

Iniciação em Desenvolvimento Tecnológi-

co e Inovação do Conselho Nacional de De-

senvolvimento Científico e Tecnológico

(PIBITI/CNPq). Um dos bolsistas é Gui-

lherme Oliveira Lima, aluno do Técnico em

Administração. Com duração de 10 meses,

o projeto será desenvolvido em parceria

com o Centro de Estudos de Geologia Cos-

teira e Oceânica (CECO) da UFRGS.

O ano de 2010 tem sido especi-

al para nós, professores, servi-

dores e alunos do Campus

Osório, pois no dia 2 de agosto

iniciamos nossas atividades. O

Campus Osório é de extrema

importância para o desenvolvi-

mento social e tecnológico do

Litoral Norte do RS, principal-

mente, na formação de pessoas

para o mundo do trabalho.

Atualmente contamos com

três cursos na modalidade sub-

seqüente, além de vários proje-

tos de ensino, pesquisa e

extensão. Para 2011, teremos

novos cursos de Ensino Médio e

Superior e projetos acadêmicos.

Hoje o campus possui mais de

14 de servidores e 23 professo-

res unidos na construção de

uma educação comprometida

com a técnica e tecnologia, mas

também na formação de um ci-

dadão ético, político e social.

É com esse espírito que lança-

mos nosso primeiro Informati-

vo. Um espaço para socializar

ações, atividades e eventos. Um

instrumento importante de co-

nhecer, entender e, principal-

mente, criar nossa identidade.

Convidamos a comunidade es-

colar para a construção e con-

solidação desse novo espaço de

comunicação.

Parabéns a todos e boa leitura.

EDITORIAL

Rua Machado de Assis, 1456
Osório/RS - (51) 3601.3500
www.osorio.ifrs.edu.br
Diretor-geral: Roberto Saouaya
Diretora de Ensino: Tânia Aiub
Diretor Administrativo: Sandro
Bueno dos Santos
Jornalista: Andreza Cunha
comunicacao@osorio.ifrs.edu.br

EXTENSÃO

Desde o início das

aulas, em agosto deste

ano, o Campus Osório

já promoveu mais de

10 atividades de ex-

tensão, envolvendo

mais de 400 partici-

pantes, entre alunos,

servidores e comuni-

dade. A extensão, ao

lado do ensino e da

pesquisa, é um dos

três pilares do proces-

so educativo dos ins-

titutos federais. Por

meio de cursos, even-

tos e projetos, a escola compartilha seu

conhecimento.

A programação incluiu, nos últimos três

meses, desde cursos de Português e Mate-

mática até eventos e visitas técnicas, apon-

ta a coordenadora de Extensão, Fernanda

Albuquerque. Uma parceria com o Sebrae

possibilitou aos alunos conhecerem a Fei-

ra do Empreendedor, em Porto Alegre, e

participarem da Semana do Empreende-

dor. O painel As tendências do Turismo

no Litoral Norte levou convidados para fa-

lar do potencial turístico de Balneário Pi-

nhal, Santo Antônio da Patrulha e Osório.

A oficina Memória e Patrimônio apre-

senta um resgate da História.

Entre os novos projetos, vale destacar

o Cineclube Osório que vai exibir filmes

no Espaço Arte e Cultura do Campus, o

Conhecer para Valorizar que realizará

oficinas sobre turismo local em escolas

de Osório, e o projeto desenvolvido no

Morro da Borússia para discutir formas

de organização da comunidade.

Professora Aline de Bona orienta aluno do curso de Árvores Algébricas
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Ações para a comunidade



JOÃO AUGUSTO ALIARDI

Aluno do Técnico em Administração

O blog Tudo Sustentável (www.tu-

dosustentavel.blogspot.com) surgiu

durante uma aula de Gestão Ambiental

e veio para completar um seminário

sobre agricultura e sustentabilidade,

mas nossa idéia começou a tomar uma

proporção muito maior que a planeja-

da e hoje está mais maduro e informa-

tivo.

Nossa idéia é fazer dessa página um

portal simples que ligue o internauta a

ONGs e outros sites sobre o meio am-

biente de forma prática e rápida. Senti-

mos a necessidade de mostrar para as

pessoas que devemos, acima de tudo,

pensar na sustentabilidade de nossas

atitudes.

Deixamos claro que não somos con-

tra a evolução da sociedade, pois so-

mos estudantes de Administração e

queremos no futuro crescer e ter espa-

ço no mercado de trabalho, mas tam-

bém temos a sensibilidade de saber

que devemos lutar para que esse cres-

cimento econômico ocorra de forma

equilibrada e inteligente.

Ficamos muito contentes com o re-

conhecimento e queremos levar essa

atitude adiante em nossas vidas! Acre-

ditamos realmente no que fazemos.
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Sustentabilidade cria atitudes
dentro e fora da sala de aula

No
ta
s

GRAZIELA NEGRUNI

Aluna do Técnico em Administração

É com grande satisfação que nós

do Curso Técnico em Administração

participamos desta chamada global, ci-

entífica e específica que é o 350

(www.350.org). 24 de outubro é Dia

Internacional da Ação Climática. 350

é o número que os principais cientis-

tas dizem ser o limiar seguro para o

dióxido de carbono - natural para

manter o planeta aquecido e medido

em partes por milhão. Atualmente já

atinge quase 390 ppm.

Cientes de que o aquecimento glo-

bal está acontecendo mais rápido do

que nunca, causado pela liberação na

atmosfera dos chamados gases de efei-

to estufa, sendo que o mais comum é

o dióxido de carbono, e de que nós se-

res humanos somos os responsáveis,

consideramos de extrema importân-

cia motivar o planeta para uma ação

rápida e ousada.

Com ações criativas acontecendo

pelo mundo todo, no dia anterior, 23

de outubro, tivemos o 1° Seminário

Desafios da Sustentabilidade, coorde-

nado pela professora Shana Flores,

onde foram discutidos temas na área,

entre os quais Mudanças Climáticas.

Todos estamos empenhados no

assunto e abertos a esse tipo de ação,

que não custa nada e ajuda a consci-

entizar as pessoas a preservar o pla-

neta.

►As alunas Lourdes Cerlei da Silva e
Gicéla da Silva Ramos, do curso Técni-
co em Guia de Turismo, tiveram seu
trabalho Souvenires sustentáveis: por

um consumo consciente no turismo

em Osório, realizado sob orientação
das professoras Bianca Pugen e Ana
Paula Guimarães, aceito no 1º Salão
de Pesquisa e Extensão, do Instituto Fe-
deral Catarinense (IFC) - Campus Som-
brio.

►O diretor-geral do Campus Osório,
Roberto Saouaya, esteve com o presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 6
de outubro, no Palácio do Planalto, em
Brasília, junto de diretores dos Institu-
tos Federais de todo o Brasil. Na oca-
sião, foi tratada a expansão da
educação profissional no país. O
diretor aproveitou o encontro para con-
vidar o presidente para a inauguração
da nova sede da escola em 2011.

Participam também da iniciativa Bruna
Santos, Douglas Valêncio, Karina Silveira
e Priscila Felicio

Graziela, Juliana Amaral e Viviane
Braga incluíram a campanha na
apresentação do trabalho Mudanças
Climáticas e a Indústria

Diretor destacou importância do Campus
Osório para o desenvolvimento da região



LENIR HANNECKER

Pró-reitor de Extensão do IFRS

Vivenciamos o momento mais propí-

cio para discussões e planejamentos no

IFRS, especialmente porque há que se

pensar a instituição como referência edu-

cacional para muitos anos. Vivenciar es-

se período com a prática da democracia,

da saudável partilha de idéias, é um pri-

vilégio. Nesse sentido, um dos temas

mais ricos e, ao mesmo tempo, promis-

sor, é o ensino integrado.

A forma de oferta de educação profis-

sional técnica integrada ao ensino mé-

dio e a sua importância para a institui-

ção de ensino dá-se, principalmente,

pelos melhores resultados pedagógicos.

A sábia decisão de instituir no Campus

Osório essa modalidade de ensino, desa-

comoda a todos para uma metodologia

de planejamento particularizado, uma

verdadeira “integração”, por meio da

qual educação profissional e ensino mé-

dio se complementam, conformando

uma totalidade.

Estamos desafiados a discutir uma de-

finição do perfil profissional, das compe-

tências profissionais a serem desenvol-

vidas. Precisamos buscar a identificação

dos conhecimentos, atitudes e valores a

serem trabalhados pelo Campus, a edu-

cação integral do cidadão trabalhador, a

organização curricular sintonizada com

o mundo do trabalho, enfim, a definição

dos critérios e procedimentos do Projeto

Pedagógico de Curso.

Somos desafiados, então, a construir

o currículo sem sobreposição de conteú-

dos, a promover sintonia entre deman-

das sócio-educacionais da região, a pro-

duzir materiais didático-pedagógicos

que favoreçam o trabalho integrado, a

construir fundamentos teórico-metodo-

lógicos para a constituição e o desenvol-

vimento de um currículo realmente

integrado.

O êxito nesse planejamento implica

buscar princípios da complementarida-

de de opostos, a transdisciplinaridade,

evitar a angústia por uma nova forma

de planejar, aceitar mudanças, planejar

em equipe, criar abertura e tolerância

entre as disciplinas para além das disci-

plinas, não resistir em defesa de pontos

de vista próprios, ter receptividade, não

realizar sozinho as tarefas, buscar co-

nhecimento de conteúdos de outras dis-

ciplinas.

A identidade de nosso Campus e a

devoção a que nos propomos para uma

educação de qualidade está relacionada

com capacidades e disposição. Os resul-

tados dependem de nosso planejamen-

to agora. Todos são muito capazes,

então, sucesso a todos nesse desafio.

Com a
palavra,o
professor

Integração, um
desafio de qualidade
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Diferencial
com inovações

ANTÔNIO SPERANDIO

Assistente de alunos do
Campus Osório

Desde que iniciou seu trabalho,

nossa instituição está em busca de

uma maneira diferente de revolucio-

nar o aprendizado, por isso se aposta

no nível de satisfação de nossos estu-

dantes. No contato do dia a dia com os

alunos, observamos que muitos trazi-

am relatos da qualidade de ensino, do

empenho dos professores e equipe,

dos conteúdos propostos em sala de

aula, das atividades práticas voltadas

para o aprendizado. Uma discente,

por exemplo, destaca que cada mem-

bro do grupo “veste a camiseta”, ou

seja, proporciona a busca pela exce-

lência.

Com esses relatos, pondera-se que

estamos no caminho certo! Mesmo

assim, nos cabe o empenho contínuo

para contabilizar resultados sempre

positivos, sendo que o objetivo de

nossos profissionais é entregar o me-

lhor ambiente para facilitar o apren-

dizado. Com isso nossa equipe deve

estar permanentemente se reciclando.

A partir desta visão ampla, é pos-

sível ter uma instituição envolvida

com a comunidade, diferenciando-se

pela qualidade e optando sempre pela

inovação.

►Servidores e alunos do Campus Osó-
rio participarão, de 8 a 17 de novem-
bro, da aval iação institucional do
Campus Osório, apl icada pela Subco-
missão Própria de Aval iação (SPA). A
comunidade também será convidada a
aval iar o Campus.

►Concurso públ ico do IFRS abriu 42
vagas para cargos de nível médio e
superior, com lotação em Bento
Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul ,
Erechim, Osório, Porto Alegre,
Restinga, Rio Grande, Sertão, Farrou-
pi lha, Fel iz e Ibirubá. Inscrições até 3
de dezembro no site www.ifrs.edu.br.

►A votação do concurso para a
criação da logomarca para a 1ª Mostra
de Arte e Cultura do Campus Osório
(MACIFRS) será real izada de 29 de
novembro até 3 de dezembro. O
resultado sairá em 6 dezembro.

Agenda

Curso Técnico Integrado

ao Ensino Médio

no IFRS - Campus Osório

Inscrições até
17/11!

EQUIPE
IFRS




