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Seminários abrem Semana Nacional da Ciência e Tecnologia no RS

Reunindo 700 participantes inscritos, terão início na segunda-feira, 13 de outubro, o 1º
Semept, o 2º Semex e o 3º Sict do IFRS, em Bento Gonçalves, no Dall'Onder Grande
Hotel. A cerimônia de abertura dos eventos, às 14h do dia 13, marcará também a
abertura da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia (SNC&T) no Rio Grande do
Sul. >>Leia mais

 

 

Ações culturais ganham mostra específica

As atividades culturais desenvolvidas por servidores e estudantes do IFRS estarão em
destaque durante o 1º Semept, 2º Semex e 3º Sict, que ocorrem paralelamente de 13 a
15 de outubro de 2014, em Bento Gonçalves. Será realizada a 1ª Mostra Cultural, com
apresentações musicais e teatral. >>Leia mais

 

 
Processo Seletivo 2015/1: IFRS inova ao lançar portal de ingresso

 

http://api.addthis.com/oexchange/0.8/forward/facebook/offer?pco=tbxnj-1.0&url=http://flsh.is/1yW7xDW&pubid=ra-4fcbf7a0067a4b99
http://api.addthis.com/oexchange/0.8/forward/twitter/offer?pco=tbxnj-1.0&url=http://flsh.is/1yW7xDW&pubid=ra-4fcbf7a0067a4b99
http://api.addthis.com/oexchange/0.8/forward/googleplus/offer?pco=tbxnj-1.0&url=http://flsh.is/1yW7xDW&pubid=ra-4fcbf7a0067a4b99
http://api.addthis.com/oexchange/0.8/forward/linkedin/offer?pco=tbxnj-1.0&url=http://flsh.is/1yW7xDW&pubid=ra-4fcbf7a0067a4b99
http://www.addthis.com/bookmark.php?source=tbxnj-1.0&=250&pubid=ra-4fcbf7a0067a4b99&url=http://flsh.is/1yW7xDW
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3075
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3080


25/06/2022 07:20 https://app.flashissue.com/newsletters/b7408e5adeb4fb498ad604ccc6ebcee88963aa01

https://app.flashissue.com/newsletters/b7408e5adeb4fb498ad604ccc6ebcee88963aa01 2/6

Para reunir todas as informações sobre o Processo Seletivo 2015/1 em um só lugar, o
IFRS projetou o site ingresso.ifrs.edu.br. Estão sendo oferecidos cursos técnicos e
superiores gratuitos em 12 municípios do Estado.  Na página, é possível encontrar os
editais, manual do candidato, avisos, perguntas frequentes e muito mais. >>Acesse o site

 

Comunidade acadêmica pode avaliar a minuta do PDI

 

A construção do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2014-2018 do IFRS está na
fase final e a comunidade acadêmica é convidada a avaliar a minuta elaborada. As
sugestões de adição, modificação ou exclusões no texto da minuta podem ser feitas por
meio do envio dos formulários. Todos os documentos podem ser encontrados no site do
PDI. >>Leia mais

 

 
Começam as obras do Câmpus Alvorada

A cerimônia de início da construção da sede do Câmpus Alvorada foi realizada no terreno
localizado na rua Professor Darci Ribeiro, 121, bairro Onze de Abril. Durante o ato, o

 

http://ingresso.ifrs.edu.br/2015/
http://ingresso.ifrs.edu.br/2015/
http://pdi.ifrs.edu.br/
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3074
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3074
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prefeito do município, Sérgio Bertoldi, e o diretor-geral do câmpus, Fábio Marçal,
assinaram o termo e oficializaram o começo das obras.  >>Leia mais

 

GT trabalha a padronização das formaturas no IFRS

O grupo de trabalho (GT) formado para propor a padronização das formaturas de cursos
técnicos e superiores do IFRS tem realizado, ao longo do ano, reuniões com o objetivo de
construir as resoluções de formatura. Em fase de finalização do trabalho, o GT deve
encaminhar à Proen as últimas alterações da proposta. Integram o grupo as
representantes dos registros escolares dos Câmpus Bento Gonçalves e Feliz, Érica Primaz
e Liana Cavalett; a diretora de Ensino do Câmpus Caxias, Daiane Boff; a coordenadora de
registros acadêmicos da Proen, Maria do Carmo Oliveira; a produtora cultural da Reitoria,
Silvia Schiedeck, e a jornalista da Reitoria Melina Leite.

 

 

Estudantes recebem monções honrosas

Os estudantes do IFRS que participaram dos Jogos 2014 da Rede Federal, realizados em
Natal/RN, receberam menções honrosas da reitora Cláudia Schiedeck Soares de Souza. No
evento nacional, o IFRS foi representado por alunas da equipe de futsal do Câmpus Bento
Gonçalves e por Arthur Schreiber, atleta da prova de 5 mil metros, do Câmpus Feliz. >>
Leia mais

 

 
Reflexões sobre a edução no I Encontro do Proeja

 

http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3043
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3027
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3043
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3071
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"A educação é um direito do ser humano, não importando sua idade ou trajetória." Com
essa afirmação, a doutora em educação Marise Ramos conduziu a palestra de abertura
do "I Encontro do Proeja: Integrando Saberes, Práticas e Experiências". O evento reuniu
160 participantes em Bento Gonçalves.  >>Leia mais

 

Olimpíada de Filosofia do RS ocorre no Câmpus Osório

O Câmpus Osório sediou a VII Olimpíada de Filosofia do Rio Grande do Sul. Com o tema
"Qual o caminho para a reconstrução de nós mesmos?", o encontro possibilitou dois dias
de construção coletiva do conhecimento, por meio de palestras, debates, oficinas,
comunidades de investigação e produção e expressão intelectual e artística. >>Leia mais

 

 

Rede Federal comemora 105 anos

A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica comemorou 105 anos no mês de
setembro de 2014. A Rede abrange os Institutos Federais, os Centros Federais de
Educação Tecnológica e o Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro. A Rede chega a 2014 com
mais de um milhão de estudantes matriculados, 562 unidades em funcionamento e cerca
de 60 mil servidores. Outros 210 câmpus deverão ser implantados até 2018.

 

 
CNPq chama líderes de grupo para atualizar base de dados

 

http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3045
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3045
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3045
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3076
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3076
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O CNPq está realizando o Censo 2014 do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil. Os
líderes de grupos precisam fazer uma revisão de todas as informações relativas aos seus
grupos e solicitarem aos membros a atualização dos Currículos Lattes. Será necessário
excluir grupos inativos, cadastrar novos grupos, excluir pesquisadores ou estudantes de
grupos dos quais não fazem mais parte e incluir novos participantes, atualizar linhas de
pesquisa, instituições parceiras etc. O período de atualização de dados vai até 10 de
dezembro de 2014. Todas as informações estão no ofício circular PR. nº 634/14. 

 Financiamento para projetos de pesquisa

Professores e pesquisadores vinculados a institutos federais de educação profissional e
tecnológica podem se candidatar a financiamento para projetos de pesquisa que
contribuam para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação. O prazo para
inscrição é 23 de outubro. >>Leia mais

 

 

Rede Federal enviará professores para capacitação na Finlândia

Estão abertas até 19 de novembro as inscrições de projetos de desenvolvimento científico,
tecnológico e de inovação do país, a partir da seleção de professores para programa de
capacitação na Finlândia. O processo integra chamada pública do programa Professores
para o Futuro, da Setec do MEC e do CNPq. >>Leia mais

 

 

Seminário sobre Paulo Freire

Estão abertas, até 20 de outubro, 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

 

 

Tecnologia em Software Livre TcheLinux

No dia 8 de novembro de 2014, o Câmpus Bento Gonçalves sediará o Tchelinux, evento
voltado para estudantes, profissionais e interessados em software livre, desenvolvimento
e tecnologia. >>Leia mais

 

 

Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica

“Diversidade, Cidadania e Inovação” foi o tema escolhido para a terceira edição do Fórum
Mundial de Educação Profissional e Tecnológica (FMEPT), que está sendo organizado pelo
IFPE. O evento acontecerá em maio de 2015, no Recife, e tem como meta reunir cerca de
20 mil pessoas durante sete dias de programação.  >>Leia mais

 

http://www.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/20149913552659oficiocnpq.pdf
http://ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3070
http://ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3070
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=70&sub=3077
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=70&sub=3077
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3025
http://bento.tchelinux.org/
http://www.ifes.edu.br/noticias/4886-iii-forum-mundial-de-educacao-profissional-e-tecnologica-tera-como-tema-diversidade-cidadania-e-inovacao-
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 Incentivo para projetos de arte e cultura

Universidades e institutos federais podem se inscrever no edital Mais Cultura
nas Universidades, que destinará R$ 20 milhões para a realização de projetos
que desenvolvam e fortaleçam a arte e cultura brasileiras, com ênfase na
inclusão social e no respeito e reconhecimento da diversidade cultural.  >>Leia
mais

 

 

Semana da Licenciatura em Matemática no Câmpus Canoas

Câmpus Canoas realiza a sua primeira Semana Acadêmica do Curso Superior
de Licenciatura em Matemática. O evento acontece nos dias 28, 29 e 30 de
outubro.  >>Leia mais

 

 
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

http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3079
http://www.canoas.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=1&sub=847
https://www.facebook.com/IFRSOficial?ref=br_rs
https://twitter.com/IF_RS
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