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Alunos do IFRS participam dos Jogos Estudantis da Região Sul

O IFRS levou 110 alunos para participar do Jogos Estudantis dos Institutos Federais da
Região Sul (JIF-Sul), em Santa Maria. Os atletas do Instituto disputam nas modalidades
xadrez; tênis de mesa; voleibol; vôlei de praia; futsal (masculino e feminino); handebol
(masculino e feminino); futebol de campo masculino e algumas modalidades de
atletismo. >>Leia mais

 

 

Construção de novo bloco da Restinga começa no final de julho

Foi homologado o resultado da concorrência para conclusão do bloco de salas de aula do
Câmpus Restinga. As obras devem começar no final de julho, com previsão de término em
quatro meses. >>Leia mais

 

 
Câmpus Ibirubá realiza projetos de formação para alunos e pais
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Os alunos do Câmpus Ibirubá participaram de uma palestra relacionada ao uso de drogas,
com coordenadores terapêuticos que atuam na área de prevenção de dependência
química. Também com a finalidade de construir espaços de formação e reflexão, foi criado
o projeto "Centro de Pais", que teve como primeira atividade a abordagem do tema "A
contextualização das transformações sociais, políticas e econômicas dos últimos
anos". >>Leia mais

 

Torneio de voleibol marca início de gincana do Câmpus Canoas

No dia 22 de julho ocorreu a segunda edição do Torneio de Voleibol do Câmpus Canoas,
no Ginásio Municipal. A atividade representou o primeiro passo no caminho das equipes
que disputam a edição 2014 da gincana do câmpus. A equipe campeã foi a
Jockers. >>Leia mais

 

 
Câmpus Sertão sedia etapa de xadrez dos Jergs

 

http://www.ibiruba.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=1&sub=1215
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O Câmpus Sertão sediou a etapa de coordenadoria dos Jogos Escolares do Rio Grande do
Sul (Jergs). Essa fase contou com a participação de representantes de 13 escolas dos
municípios de Sertão, Marau, Pontão, Mato Castelhano, Passo Fundo e Lagoa
Vermelha. >>Leia mais

 

Alunos de Caxias realizam visita técnica

Alunos do 4º ano do Curso Técnico em Fabricação Mecânica do Câmpus Caxias realizaram
visita técnica à empresa de móveis Bertolini, em Bento Gonçalves. Na fábrica, os alunos
tiveram a oportunidade de ver o processo de conformação de chapas de aço e suas
peculiaridades, como enrugamento ou excesso de material no repuxo, assim como as
ferramentas usadas nas prensas e dobradeiras. 

 

 

Releitura de crônicas em vídeo: Kledir Ramil curtiu isso

Um trabalho a partir de crônicas proposto pela professora Ana Cláudia Pereira de Almeida
nos cursos integrados do Câmpus Rio Grande atingiu mais do que o objetivo previsto.
Com o auxílio das redes sociais, os estudantes tiveram retorno de Kledir Ramil, um dos
autores dos textos utilizados no projeto, sobre a produção de releituras em vídeo. >>Leia
mais

 

 
Campanha do Agasalho no Câmpus Rio Grande

 

http://www.sertao.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=1&sub=2269
http://www.riogrande.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=5&sub=1792
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O Grupo Vida Saudável e o projeto Solidariação do Câmpus Rio Grande realizaram uma
gincana solidária para arrecadar donativos para a campanha do agasalho. No total, foram
arrecadados: 37 cobertores; 358 pares de calçados; 6.175 peças de roupas, incluindo
blusas, calças e casacos, masculinos e femininos, para todas as idades. As doações foram
entregues em oito instituições carentes da cidade. 

 

Jornalista do IFRS faz conferência em Seminário Internacional

O jornalista Áureo Vandré Cardoso, do Câmpus Bento Gonçalves, apresentou a primeira
conferência do II Seminário Internacional "Inclusão e Integração das TIC na Sala de
Aula", em Vila Regal/Portugal. O pesquisador falou sobre o uso das tecnologias da
informação e da comunicação na educação de pessoas com necessidades educacionais
específicas. >>Leia mais
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Auxiliar Administrativo e Assistente Escolar são temas de cursos para
servidores

Os cursos Auxiliar Administrativo e Assistente Escolar serão oferecidos para servidores do
IFRS por meio do Pronatec Serviços Públicos. As incrições estão abertas até 18 de julho e
devem ser feitas na Coordenadoria de Gestão de Pessoas ou equivalente dos câmpus ou
Reitoria. >>Leia mais

 

Abertas as incrições para o 3º Sict

Vão até 1º de setembro as inscrições para o terceiro Seminário de Iniciação Científica e
Tecnológica (Sict) do IFRS: "Construindo caminhos para novos conhecimentos" O evento
será realizado de 13 a 15 de outubro, em Bento Gonçalves. >>Leia mais

 

 

 

Mostra de Pesquisa, Ensino e Extensão

Estão abertas até 1º de agosto as inscrições para a 15ª Mostra de Pesquisa, Ensino e
Extensão do Câmpus Porto Alegre, que será realizada nos dias 15 e 16 de setembro de
2014. >>Leia mais

 

 

Enade recebe inscrições

Seguem até 8 de agosto as inscrições dos alunos habilitados ao Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes (Enade) 2014. Neste ano, o IFRS participará com os cursos:
Física, Matemática e Pedagogia (licenciatura); Engenharia de Controle e Automação e
Engenharia Mecânica (bacharelado) e as tecnologias Análise e Desenvolvimento de
Sistemas e Automação Industrial. A prova do Enade será realizada no dia 23 de novembro
de 2014. A responsabilidade das inscrições dos estudantes habilitados ao exame, bem
como a ampla divulgação da lista de inscritos, estão a cargo do coordenador do curso. 

 

 
Curta: facebook.com/IFRSOficial

Siga: twitter.com/IF_RS
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Mailing address: IFRS - Comunicação, comunicacao@ifrs.edu.br, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, 95700-000,
Brasil


