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IFRS passa a contar com Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo
Seres Humanos

O IFRS é um dos dez Institutos Federais do país com Comitê de Ética em
Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) aprovado pela Comissão Nacional
de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde, entre os 38 IFs
existentes. O CEP representa um ganho para a pesquisa no Instituto,
pois imprime autonomia e agilidade na condução da avaliação de projetos de
pesquisas que envolvem seres humanos. >> Leia mais

 

 

Levantamento das necessidades de capacitação para 2015

Os servidores têm até 28 de novembro para preencher o formulário referente à dimensão
individual do Levantamento das Necessidades de Capacitação (LNC) para o ano de 2015.
É a partir do levantamento que serão planejadas as ações de capacitação para o próximo
ano. Participe! >>Leia mais

 

 

Extensionistas participam de curso

Foram dois dias destinados a qualificação, troca de experiências e discussões
sobre a extensão no IFRS. O 1º curso de capacitação para extensionistas
reuniu em torno de cem servidores dos câmpus e da Reitoria que atuam na
área. O evento ocorreu em Bento Gonçalves, no Dall'Onder Grande Hotel.
>>Leia Mais

 

 
IFRS na 38ª Reditec

 

http://api.addthis.com/oexchange/0.8/forward/facebook/offer?pco=tbxnj-1.0&url=http://flsh.is/1ubYAOn&pubid=ra-4fcbf7a0067a4b99
http://api.addthis.com/oexchange/0.8/forward/twitter/offer?pco=tbxnj-1.0&url=http://flsh.is/1ubYAOn&pubid=ra-4fcbf7a0067a4b99
http://api.addthis.com/oexchange/0.8/forward/googleplus/offer?pco=tbxnj-1.0&url=http://flsh.is/1ubYAOn&pubid=ra-4fcbf7a0067a4b99
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http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3094
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3119
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3119
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3119
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3102
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Durante quatro dias, Porto Alegre foi sede de troca de experiências e reflexões
para o desenvolvimento da Rede Federal. A 38ª Reditec ocorreu na capital
gaúcha de 10 a 13 de novembro. O IFRS foi um dos organizadores do evento.
Servidores de diferentes setores atuaram na organização das atividades, o
Instituto teve duas iniciativas selecionadas como experiências exitosas e os
estudantes da instituição também estiveram presentes: na Rede de
Expressão, na Mostra Cultural, na Competição Brasileira de Robótica
Educacional e na Oficina de Inovação em Saúde. >>Leia Mais.

 

Guia do Ciência sem Fronteiras

Os interessados em concorrer a uma oportunidade de qualificação no exterior
podem agora buscar informações no novo Guia Informativo Ciência sem
Fronteiras do IFRS, elaborado pela assessora de Assuntos Internacionais do
IFRS, Gina Mikowaiski Valent. O material está disponível no site do IFRS (abas
Extensão/Relações Internacionais) e contém textos curtos sobre o que é o
programa, as áreas prioritárias, o que é preciso para se candidatar, um passo
a passo das inscrições, da matrícula, da proficiência e do aproveitamento de
estudos. >>Leia Mais

 

 

Câmpus Porto Alegre inaugura sede definitiva

O Câmpus Porto Alegre inaugurou oficialmente sua sede definitiva no Centro
Histórico da capital gaúcha. A cerimônia, dia 16 de outubro, marcou ainda a
inauguração oficial do Espaço Cultural e das novas e definitivas instalações da
Biblioteca Clóvis Vergara Marques. O evento teve a participação de autoridades
convidadas e servidores do IFRS. >>Leia mais

 

http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3118
http://drive.google.com/a/ifrs.edu.br/file/d/0B0iRf_Jjb8ruczlqNkhSd1ZuaE0/edit
http://drive.google.com/a/ifrs.edu.br/file/d/0B0iRf_Jjb8ruczlqNkhSd1ZuaE0/edit
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3043
http://www.poa.ifrs.edu.br/?p=40953
http://www.poa.ifrs.edu.br/?p=40953
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 Servidores participam de Seminário de Ambientação

A quarta turma do Seminário de Ambientação Institucional e Iniciação ao
Serviço Público do IFRS está ocorrendo no Câmpus Ibirubá, de 18 a 20 de
novembro. A terceira turma foi realizada em outubro, no Câmpus Porto Alegre.
A atividade é destinada aos novos servidores e visa explicar a constituição dos
institutos federais, a missão do IFRS, a conduta profissional do servidor
público e profissional da educação, além de facilitar sua integração ao
ambiente institucional. >>Leia Mais

 

 

Formação pedagógica para os docentes

Os professores do Câmpus Porto Alegre participaram de um dia de formação
pedagógica, com palestra sobre “Gestão e Ética Profissional Docente”, bate-
papo sobre a Gestão de Ensino no Câmpus Porto Alegre, dinâmica em grupos e
outras atividades. O evento foi promovido pela Direção e Coordenação de
Ensino, com o apoio da direção-geral e ocorreu em 20 de outubro. >>Leia
Mais

 

 
Estudantes premiados na 29ª Mostratec

 

http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3099
http://www.poa.ifrs.edu.br/?p=41144
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Dois trabalhos de estudantes do IFRS, Câmpus Restinga (1ª foto) e Osório,
foram premiados na 29ª Mostratec, feira internacional de ciência e tecnologia
realizada de 27 a 31 de outubro pela Fundação Liberato, em Novo
Hamburgo.>>Leia Mais

 

Professoras e aluna premiadas em evento de Administração

As professoras Tatiane Pellin Cislaghi e Anelise D'Arisbo dos Câmpus Bento
Gonçalves e Farroupilha, e a aluna Daiane Rossi (Farroupilha), foram
premiadas no XXV Enangrad. O evento ocorreu em Minas Gerais. O artigo
"Comportamento dos profissionais da geração Y no setor de serviço de
atendimento ao cliente de uma empresa de varejo" foi premiado na área
Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho. >>Leia Mais.

 

 

Estudantes realizam projeto “Vem pro IF”

Estudantes do 1º ano do curso Técnico em Administração do Câmpus Osório estão
realizando o projeto "Vem pro IF", que oferece aulas para candidatos inscritos no
Processo Seletivo 2015/1 nos cursos da modalidade Integrado. Inicialmente, seriam
ofertadas 30 vagas, mas devido à grande procura foram formadas duas turmas,
atendendo 50 estudantes. A iniciativa tem suporte do pedagogo Gabriel Duarte Fonseca,
da professora de Biologia Heloísa Bressan Gonçalves e da pedagoga Maria Cristina
Schefer. >>Leia mais

 

 

Feira das Cidades origina publicação com crônicas de viagem

A IV Feira das Cidades do Câmpus Canoas ocorrerá nos dias 26, 27 e 28 de
novembro. A abertura oficial do evento, no dia 26, terá a presença do patrono
da 60ª Feira do Livro de Porto Alegre/2014, o escritor e jornalista Airton Ortiz,
criador do gênero Jornalismo de Aventura. No encerramento, dia 28, haverá
a primeira publicação feita a partir da feira, intitulada "Crônicas de viagem do
século XXI: olhares sobre as cidades". Visitas de turmas de estudantes podem
ser agendadas pelo e-mail feira@canoas.ifrs.edu.br. >>Leia Mais

 

 

 
Seminário de Ciência e Tecnologia da Serra

 

http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3101
http://bento.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/201410179475542comportamento_dos_profissionais_da_geracao_y_no_setor_de_servico_-_enangrad_2014_(1).pdf
http://www.osorio.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=1&sub=1533
http://www.osorio.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=1&sub=1533
http://www.osorio.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=1&sub=1533
mailto:feira@canoas.ifrs.edu.br
http://feiradascidades.blogspot.com.br/
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Proporcionar um intercâmbio entre pesquisadores, empresários, estudantes e
demais profissionais que se dedicam à busca por inovação e tecnologia. Com
este objetivo será realizado, nos dias 25 e 26 de novembro, na Casa das Artes
de Bento Gonçalves, o Seminário Regional de Ciência e Tecnologia da Região
da Serra. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 23 de novembro
pelo site: http://eventos.ifrs.edu.br/seminario-tecnologia/

 

Feira de Escambo no Câmpus Osório

Uma ação no projeto de extensão "Educação para a Sustentabilidade: uma
abordagem interdisciplinar", a segunda feira de Escambo ocorrerá no dia 21 de
novembro no Câmpus Osório. A atividade visa despertar para o consumo
consiente. >>Leia Mais

 

 

Workshop Inclusão Matemática

O curso de Licenciatura em Matemática do Câmpus Caxias do IFRS promove
no dia 28/11, o III Workshop Inclusão Matemática. O evento será realizado no
Royal Personal Hotel (Rua Garibaldi, 153 - Pio X, Caxias do Sul - RS). Para
inscrever-se, basta acessar o link http://zip.net/bpp9Q4 .

 

 

As cores da diferença: diálogos com a Restinga

O Neabi do Câmpus Restinga realizará, nos dias 20 e 21 de novembro, "As cores da diferença: diálogos 
Restinga". Inscrições pelo endereço:
https://docs.google.com/a/ifrs.edu.br/forms/d/1iApWtaheXFh5UsUXY__PgUckuoZGLR_CN7oFviwl1AQ/v

 

#Tear recebe trabalhos sobre Educação de Jovens e Adultos

A #Tear: Revista de Educação, Ciência e Tecnologia, vinculada ao IFRS,
divulga a chamada de trabalhos 2015/1, cujo tema versa sobre a Educação de
Jovens e Adultos. Artigos são recebidos em português, inglês ou espanhol e
podem ser enviados até 31 de março de 2015. >>Acesse o site

 

 

Comitê Organizador do FMEPT está aberto a interessados

A próxima reunião das entidades que compõem o Comitê Organizador do III
Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica será realizada nos dias
27 e 28 de novembro, em Recife. Quem desejar integrar o Comitê Organizador
do III FMEPT deve entrar em contato com a Secretaria Executiva do evento,
através do e-mail forum.mundial@reitoria.ifpe.edu.br.

Mais informações no site do evento: http://www.fmept.org/pt/

 

 
Curta: facebook.com/IFRSOficial

Siga: twitter.com/IF_RS

 

http://eventos.ifrs.edu.br/seminario-tecnologia/
http://www.osorio.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=1&sub=1535
http://zip.net/bpp9Q4
https://docs.google.com/a/ifrs.edu.br/forms/d/1iApWtaheXFh5UsUXY__PgUckuoZGLR_CN7oFviwl1AQ/viewform
http://seer.canoas.ifrs.edu.br/seer/index.php/tear
mailto:forum.mundial@reitoria.ifpe.edu.br
http://www.fmept.org/pt/
https://www.facebook.com/IFRSOficial?ref=br_rs
https://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
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