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Termo para implantação do Câmpus Guaíba é assinado

A reitora do IFRS, Cláudia Schiedeck Soares de Souza, participou de cerimônia para a
assinatura do termo de compromisso para a implantação de um câmpus avançado no
município de Guaíba. Por meio do acordo, assinado em 12 de setembro, o governo do Rio
Grande do Sul e a prefeitura de Guaíba doam uma área de 3,5 hectares, no terreno onde
hoje ficam localizadas a Uergs-Guaíba e a Escola Estadual de Ensino Técnico Solon
Tavares, pertencentes ao Daer. >>Leia mais

 

 
Processo seletivo em 13 câmpus

 

http://api.addthis.com/oexchange/0.8/forward/facebook/offer?pco=tbxnj-1.0&url=http://flsh.is/YPhyms&pubid=ra-4fcbf7a0067a4b99
http://api.addthis.com/oexchange/0.8/forward/twitter/offer?pco=tbxnj-1.0&url=http://flsh.is/YPhyms&pubid=ra-4fcbf7a0067a4b99
http://api.addthis.com/oexchange/0.8/forward/googleplus/offer?pco=tbxnj-1.0&url=http://flsh.is/YPhyms&pubid=ra-4fcbf7a0067a4b99
http://api.addthis.com/oexchange/0.8/forward/linkedin/offer?pco=tbxnj-1.0&url=http://flsh.is/YPhyms&pubid=ra-4fcbf7a0067a4b99
http://www.addthis.com/bookmark.php?source=tbxnj-1.0&=250&pubid=ra-4fcbf7a0067a4b99&url=http://flsh.is/YPhyms
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3035
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Treze câmpus do IFRS participarão do próximo processo seletivo de estudantes unificado
(os 12 câmpus implantados e o Câmpus Viamão, que está em implantação). As datas já
estão agendadas. Confira e ajude a divulgar!

Processo seletivo 2015/1

Inscrições: 6/10 a 10/11/2014

Isenção da taxa de pagamento das inscrições: 6/10 a 15/10/2014

Prova: 7/12/2014

 
Câmpus Viamão forma primeira turma do Pronatec em assentamento

A primeira turma do Pronatec Campo formada em um assentamento do país é do Câmpus
Viamão do IFRS. No dia 13 de setembro, com a presença do ministro interino do

 



25/06/2022 07:19 https://app.flashissue.com/newsletters/480a7d460a14b8036dca7906758c5575e6d19d9c

https://app.flashissue.com/newsletters/480a7d460a14b8036dca7906758c5575e6d19d9c 3/7

Desenvolvimento Agrário (MDA), Laudemir Müller, ocorreu a formatura de 34 alunos do
curso FIC de Agricultor Familiar, no assentamento Filhos de Sepé. >>Leia mais

 

IFRS encaminha credenciamento da Faurgs como sua Fundação de Apoio

A documentação necessária para o processo de credenciamento da Faurgs como fundação
de apoio também do IFRS foi encaminhada neste mês de setembro para a Comissão
Interministerial MEC/MCTI, em Brasília, e aguarda análise. A próxima reunião da comissão
está prevista para 9 de outubro, quando o processo deve ser apreciado. >>Leia mais

 

 

Destaques do IFRS no Seurs

O IFRS marcou presença com estande institucional e uma delegação de 46 pessoas no
32º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul (Seurs), de 10 a 12 de setembro.
Estudantes e servidores apresentaram ações de extensão desenvolvidas nos câmpus, que
chamaram a atenção dos participantes e receberam destaque no site da Universidade
Federal do Paraná (UFPR), que realiza esta edição do seminário. >> Leia mais

 

 
Representantes nos Jogos dos Institutos Federais

 

http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3038
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=70&sub=3036
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=70&sub=3036
http://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/mais-um-dia-de-atividades-movimenta-o-32%C2%BA-seurs/
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3034
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Pela primeira vez, o IFRS terá representantes na etapa nacional dos Jogos dos Institutos
Federais, que ocorrem em Natal, de 19 a 23 de setembro. Ao se classificar em primeiro
lugar nos jogos da Região Sul, garantiram a vaga: a equipe de futsal feminino do Câmpus
Bento Gonçalves e o atleta Arthur Schreiber, do Câmpus Feliz, que venceu o atletismo
5000 metros. 

>> Leia mais

>> Veja a reportagem em vídeo

 

Congresso de Equoterapia pela primeira vez no RS

O Estado que tem o cavalo como símbolo vai sediar o Congresso Brasileiro de
Equoterapia. A sexta edição do evento ocorre de 17 a 19 de setembro, em Bento
Gonçalves, e o IFRS é um dos parceiros da Associação Nacional de Equoterapia (ANDE-
Brasil) na promoção. Um grupo de 15 estudantes que integram o projeto Centro de
Equoterapia do Cavalo Crioulo do Câmpus Sertão participará, juntamente com o
coordenador do centro, professor Marcos Antonio de Oliveira.  >>Leia mais

 

 

Simpósio avalia políticas de cotas

A reitora Cláudia Shiedeck Soares de Souza esteve em Brasília representando o Conif no
1º Simpósio de Avaliação da Política de Cotas, em 10 e 11 de setembro. Cláudia participa
da Comissão Consultiva da Sociedade Civil sobre a Política de Reserva de Vagas nas
Instituições Federais de Educação Superior (Ifes).

 

 
Melhorias vitivinícolas

 

http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3026
https://www.youtube.com/watch?v=NQzUmHLP1Ec
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3027
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3027
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Desenvolver tecnologias aplicadas, formar e capacitar recursos humanos para trabalhar na
área vitivinícola estão entre os objetivos de um projeto do Câmpus Bento Gonçalves
denominado “Sistema de Informações Base para o Monitoramento Hídrico em Vinhedos
destinados a Vinhos Espumantes de Qualidade Superior". Pesquisadores estão
caracterizando a variabilidade físico-hídrica do solo e as condições micrometeorológicas e
as relações com “microterroirs” em vinhedos destinados à produção de uva para a
elaboração de vinhos espumantes de qualidade superior.  >>Leia mais

 

Atividades de formação

Em um dia reservado a atividades de formação para alunos e servidores, o Câmpus
Erechim promoveu palestra e mesa-redonda (foto) com profissionais da região. "Currículo
e docência no Ensino Médio: reflexões contemporâneas" e "Diálogos sobre o mundo do
trabalho: pontos e contrapontos" foram os temas abordados na iniciativa, que ocorreu em
8 de setembro. 

>> Servidores participam de palestra sobre currículo e docência

>> Mesa-redonda discutiu mudanças no mundo do trabalho

 

 

Coordenador de Gestão de Processos Educacionais do Pibid

 

http://www.bento.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=59&sub=2842
http://www.bento.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=59&sub=2842
http://www.erechim.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=1&sub=1696
http://www.erechim.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=1&sub=1696
http://www.erechim.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=1&sub=1696
http://www.erechim.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=1&sub=1702
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Docentes de ensino superior do IFRS com título de mestre ou doutor podem se inscrever
ao processo interno de seleção de coordenador de área de gestão de processos
educacionais do Pibid, até 17 de setembro.   >>Leia mais

 

Teste Toefl para servidores e estudantes

Servidores e estudantes de graduação e pós-graduação do IFRS podem realizar o teste de
nivelamento em língua inglesa Toefl ITP, de forma gratuita. As inscrições podem ser
realizadas pelo site do Programa Inglês sem Fronteiras. O período de inscrições está
aberto até 22 de setembro para as provas que ocorrerão nos câmpus Erechim (em 28/09,
às 8h30min) e Canoas (28/09, às 9h). Estudantes inscritos em alguma chamada do
Ciência sem Fronteiras devem utilizar o mesmo login e senha do CsF para a inscrição no
teste.

 

 

Bolsas de doutorado para docentes

O IFRS foi contemplado com três bolsas de doutorado e três auxílios moradia para
docentes através do Novo Prodoutoral da Capes, que vai auxiliar professores que já estão
em processo de afastamento. O período de inscrições e recebimento de propostas vai até
as 17h de 26 de setembro. >>Leia mais

 

 

Feira das cidades 2014

O Câmpus Canoas recebe, até 30 de setembro, inscrições para a quarta edição da Feira
das Cidades. O evento está relacionado ao projeto extensionista “Olhares sobre as
cidades: experiências de viagem” e ocorrerá nos dias 26, 27 e 28 de novembro. São
oferecidas as modalidades relato de viagens, minioficinas, stands, sessão de cinema
comentada, mesa-redonda, apresentação artística e exposição. 
>>Leia mais

 

 

Seminário sobre Paulo Freire

Estão abertas, até 30 de setembro, as inscrições de trabalhos para o VIII Seminário
Nacional Diálogos com Paulo Freire, com o tema "Por uma Pedagogia dos Direitos
Humanos". O evento abordará a contribuição do pensamento de Paulo Freire para a
constituição de uma, ou várias, pedagogia(s) dos direitos humanos, ocorrendo nos dias 5
e 6 de dezembro, no Câmpus Bento Gonçalves.  >>Leia mais

 

 

Educação e Diversidade

O III Seminário de Educação e Diversidade será realizado no Câmpus Restinga nos dias
25 e 26 de setembro. Promovido pelo Napne, o evento tem como tema "Projetos de
Inclusão nos IFs”.  >>Leia mais

 

 

Moexp recebe inscrições até dia 17

O período de inscrições de trabalhos para a 4ª Mostra de Ensino, Extensão e Pesquisa
(Moexp) do Câmpus Osório vai até 17 de setembro. Estudantes de ensino médio (regular
ou técnico), ensino superior e pós-graduação podem submeter trabalhos. O evento
ocorrerá nos dias 2 e 3 de outubro. >>Leia mais

 

  

http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3018
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=253
http://isfaluno.mec.gov.br/index/acesso/i/c
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3028
http://www.canoas.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=1&sub=821
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3025
http://www.restinga.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=1&sub=1363
http://moexp.osorio.ifrs.edu.br/moexp/index.php
http://www.osorio.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=1&sub=1462
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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/

