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IFRS tem primeiro guia de cursos

Para facilitar a escolha dos candidatos ao processo seletivo, divulgar a instituição e dar
uma dimensão de sua expansão, está sendo lançado o primeiro Guia de Cursos do IFRS.
Em 68 páginas, são explicadas as modalidades de ensino em que atua, os eixos
tecnológicos e há uma breve descrição sobre cada curso, incluindo o tempo de duração, o
turno, o número de vagas ofertadas e como se dá a atuação do profissional
egresso. >>Leia mais

 

 

Política Institucional de Esportes e Lazer

Vista como uma das prioridades do IFRS, a construção de uma Política Institucional de
Esportes e Lazer tem como foco alunos e servidores da Instituição. Para tratar sobre o
tema, foi realizada uma reunião com a presença da pró-reitora e da diretora de extensão,
Viviane Ramos e Josiane Krebs, com professores de Educação Física e representantes da
área de todos os câmpus, no dia 18 de agosto de 2014. >>Leia mais

 

  

http://api.addthis.com/oexchange/0.8/forward/facebook/offer?pco=tbxnj-1.0&url=http://flsh.is/1kSDFBS&pubid=ra-4fcbf7a0067a4b99
http://api.addthis.com/oexchange/0.8/forward/twitter/offer?pco=tbxnj-1.0&url=http://flsh.is/1kSDFBS&pubid=ra-4fcbf7a0067a4b99
http://api.addthis.com/oexchange/0.8/forward/googleplus/offer?pco=tbxnj-1.0&url=http://flsh.is/1kSDFBS&pubid=ra-4fcbf7a0067a4b99
http://api.addthis.com/oexchange/0.8/forward/linkedin/offer?pco=tbxnj-1.0&url=http://flsh.is/1kSDFBS&pubid=ra-4fcbf7a0067a4b99
http://www.addthis.com/bookmark.php?source=tbxnj-1.0&=250&pubid=ra-4fcbf7a0067a4b99&url=http://flsh.is/1kSDFBS
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=70&sub=3004
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=70&sub=3004
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3011
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3011
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Ambientação institucional

A segunda edição do Seminário de Ambientação Institucional e Iniciação ao Serviço
Público foi realizada pela Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), em parceria com as Pró-
Reitorias, visando facilitar a integração dos novos servidores no ambiente institucional. O
evento ocorreu nos dias 12, 13 e 14 de agosto, no Câmpus Rio Grande. As próximas
edições devem acontecer: em setembro, para os novos servidores de Erechim, Ibirubá e
Sertão, no Câmpus Ibirubá; e em outubro, para Canoas, Osório, Porto Alegre e Restinga,
no Câmpus Porto Alegre. >> Leia mais

 

Acordo de cooperação com IPCA de Portugal

Um acordo de cooperação entre o IFRS e o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
(IPCA), de Portugal, vai estreitar as relações entre as instituições. A intenção é promover
uma troca de experiências no ensino, na pesquisa e para realização de publicações
científicas. Além da assinatura do acordo, a comitiva do IPCA visitou a Reitoria e os
câmpus Bento Gonçalves e Porto Alegre. >>Leia mais

 

 
Encontros abordam ações inclusivas

 

http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=70&sub=3007
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=2988
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=2988
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=2988
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Com o objetivo de aprimorar as ações de inclusão e respeito às diversidades no IFRS,
servidores reuniram-se em duas atividades de capacitação promovidas pela Assessoria de
Ações Inclusivas. O Encontro de Capacitação dos Napnes ocorreu nos dias 7 e 8 de agosto
e o Encontro de Capacitação dos Neabis foi realizado em 11 e 12 de agosto, no Câmpus
Bento Gonçalves. As atividades tiveram transmissão simultânea por
webconferência. >>Leia mais

 

Troca de experiências nas Engenharias

Com a participação de uma docente de Portugal e outra da Unisinos, gestores e
servidores que atuam nos cursos de Engenharia do IFRS reuniram-se para compartilhar
experiências e conhecimentos. >>Leia mais

 

 
Formaturas inauguram átrio no Câmpus Porto Alegre

 

http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=2996
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=2996
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3009
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3009
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O novo espaço cultural e de eventos na sede Centro do Câmpus Porto Alegre foi
inaugurado pelas solenidades de formatura dos alunos concluintes do semestre 2014/1
dos cursos técnicos e superiores do câmpus, nos dias 8 e 9 de agosto.

O salão átrio fica no andar térreo e teve sua reforma e revitalização concluída
recentemente. O local (átrio da antiga loja Mesbla) representa um acréscimo de
3.000m2 de espaço cultural para o câmpus e para Porto Alegre, pois será destinado a
exposições e apresentações culturais, e aberto à comunidade. >> Leia mais

 

Comunicadores fazem capacitação em Acessibilidade Virtual

Os profissionais de Comunicação do IFRS participam de uma Capacitação em
Acessibilidade Virtual oferecida pela equipe do Projeto de Acessibilidade Virtual (PAV) da
Pró-Reitoria de Extensão. As aulas, totalizando 48 horas, enfatizam a produção e
disponibilização de conteúdos com um bom nível de acessibilidade. >>Leia mais

 

 

Professor é selecionado para curso no maior laboratório de Física do mundo

O docente do Câmpus Osório Terrimar Pasqualetto está entre os 30 professores brasileiros
selecionados para participar da edição de 2014 do curso Escola de Física do CERN –
sediado na Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN) em Genebra, na Suíça.
A viagem começa em 20 de agosto, quando os professores brasileiros embarcam para o
LIP, em Portugal. Lá, visitarão laboratórios e participarão de atividades de preparação para
a Escola de Física do CERN, que ocorrerá de 24 a 29 de agosto, em Genebra, na
Suíça. >>Leia mais

 

http://www.poa.ifrs.edu.br/?p=39899
http://www.poa.ifrs.edu.br/?p=39899
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=70&sub=3010
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=70&sub=3010
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=70&sub=3000
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Veranópolis oferece primeiro curso: Espanhol Básico

O Câmpus Veranópolis oferece seu primeiro curso: Espanhol Básico, na modalidade
Formação Inicial Continuada (FIC). A primeira turma teve início neste mês de agosto, com
20 participantes, e a procura foi tanta que será aberta uma segunda turma. A professora
do curso, Alcione Maschio, explica que a atividade é uma forma de a instituição se
aproximar da comunidade e ganhar mais visibilidade, enquanto planeja outros cursos a
serem ofertados. >>Leia mais

 

 

1º Festival Cultural comemora o Dia do Estudante

 

O 1º Festival Cultural do Câmpus Osório foi realizado em 11 de agosto para comemorar o
Dia do Estudante, reunindo alunos, servidores, familiares e comunidade externa em
oficinas, apresentações musicais e peça teatral. Aberto ao público, o 1º Festival Cultural
ofereceu 15 oficinas variadas, em áreas como música, dança, artes plásticas, artesanato,
teatro, e literatura. Houve apresentação do Coro Juvenil do IFRS, mesa-redonda sobre
indústria cultural e outras apresentações. >>Leia mais

 

 

Curso de maquiador para detentas do Madre Pelletier

Trinta apenadas da Penitenciária Feminina Madre Pelletier, em Porto Alegre, estão
participando do curso de maquiador promovido pelo Câmpus Alvorada por meio do
Pronatec. As aulas, totalizando 160 horas, são ministradas por profissionais ligados às
áreas de educação, saúde e beleza. A aula inaugural ocorreu em 11 de agosto. >>Leia
mais

 

  

http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=70&sub=3012
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=70&sub=3012
http://www.osorio.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=1&sub=1439
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=2997
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Mostra Técnica de Feliz: inscrições de oficineiros e trabalhos

Estão abertas as inscrições para interessados em ministrar oficinas na 3ª Mostra Técnica
do Câmpus Feliz (até 27 de agosto) e para submissão de resumos de trabalho (até 12 de
setembro). O evento acontece de 20 a 22 de outubro e tem como tema "Praticando
Inovação". >>Leia mais

 

Inscrições abertas para Semex, Sict e Semept

Vão até 1º de setembro as inscrições para participação e submissão de resumos no 2º
Seminário de Extensão (Semex), no 3º Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica
(Sict) e no 1º Seminário de Educação Profissional e Tecnológica (Semept) do IFRS. Os
eventos ocorrem em Bento Gonçalves de 13 a 15 de outubro. 

>> Saiba mais sobre:

Semex

Sict

Semept

 

 

Diálogos com Paulo Freire

O VIII Seminário Nacional Diálogos com Paulo Freire, com o tema "Por uma Pedagogia
dos Direitos Humanos", receberá inscrição de trabalhos de 1º a 30 de setembro.  Nesta
edição, que será nos dias 5 e 6 de dezembro, no Câmpus Bento Gonçalves, o evento
abordará a contribuição do pensamento de Paulo Freire para a constituição de uma, ou
várias, pedagogia(s) dos direitos humanos. As inscrições estão condicionadas à
apresentação de trabalhos relativos a pesquisas, concluídas ou em andamento, relatos
de experiências/práticas em educação escolar e não escolar na perspectiva da educação
em direitos humanos, ou com ela convergente. >>Leia mais

 

 

Primeiro Encontro do Proeja

Será nos dias 18 e 19 de setembro de 2014, no Hotel Dall’Onder, em Bento Gonçalves, o
"I Encontro do Proeja do IFRS: Integrando Saberes, Práticas e Experiências". O curso de
capacitação tem o objetivo de fortalecer a modalidade Proeja em nível institucional,
possibilitando também a reflexão em torno das práticas pedagógicas. >>Leia mais

 

 

Submissão de artigos das Revistas Viver IFRS, #Tear e ScientiaTec

Estão abertas, até 31 de agosto, as chamadas para envio de artigos das revistas Viver
IFRS, #Tear e ScientiaTec.

>> Saiba mais acessando os links abaixo:

Revista Viver IFRS 

Revista #Tear

Revista ScientiaTec

 

http://www.feliz.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=1&sub=1248
http://www.feliz.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=1&sub=1248
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=2979
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=2979
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=2968
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=2992
http://eventos.ifrs.edu.br/paulo-freire/
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=2989
http://revistaviver.ifrs.edu.br/site/noticias/ver/id/136
http://revistaviver.ifrs.edu.br/site/noticias/ver/id/136
http://seer.canoas.ifrs.edu.br/seer/
http://seer.ufrgs.br/ScientiaTec
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Curta: facebook.com/IFRSOficial

Siga: twitter.com/IF_RS

 

 

 

 

 

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

https://www.facebook.com/IFRSOficial?ref=br_rs
https://twitter.com/IF_RS
http://www.flashissue.com/

