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IFRS lança documentos de apoio à pesquisa e inovação 

Foram dois dias dedicados a refletir sobre a importância, os avanços, as
necessidades e os potenciais da pesquisa no IFRS. Na abertura do 3º curso de
capacitação para pesquisadores do IFRS, houve o lançamento de três
importantes documentos: a cartilha As perguntas mais frequentes dos
pesquisadores do IFRS, o Catálogo Institucional de Potencialidades em
Pesquisa e Inovação e o edital de fluxo contínuo para auxílio à revisão de
artigos traduzidos para línguas estrangeiras e pagamento de despesas de
publicação em periódicos técnico. >>Saiba mais 

 

 

 
Obrigatoriedade e qualificação da extensão em debate

 
Novas e importantes diretrizes para a extensão das instituições de ensino foram
discutidas durante o 2º curso de capacitação para extensionistas do IFRS. Os
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desafios para cumprir a obrigatoriedade de dedicar 10% da grade curricular dos
cursos de graduação a atividades de extensão esteve em pauta. >>Saiba mais 

 

Ministro realiza aula magna do curso de Libras

O ministro da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República
(SDH/PR), Pepe Vargas, realizou aula magna do curso técnico subsequente de
Tradução e Interpretação de Libras do Câmpus Alvorada. Na oportunidade,
abordou o tema “Políticas Atuais de Direitos Humanos”. >>Saiba mais

 

 

Workshop diversidade e inclusão

A Pró-reitoria de Extensão promoveu o workshop Diversidade e Inclusão. O
evento contou com a participação de 153 pessoas e teve como objetivo
capacitar e promover discussões relativas à temática da diversidade e
inclusão, com a finalidade de consolidar a Política de Ações Afirmativas do
IFRS. >>Saiba mais

 

 

IFRS sedia reunião da Regional Sul do Forproext

O IFRS sedia no dia 7 de julho a primeira reunião de trabalho do ano de 2015
do Fórum dos Pró-reitores de Extensão das Instituições da Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Forproext-Região Sul). Estarão
presentes representantes dos IFs RS, Sul-Rio-Grandense, Farroupilha,
Catarinense, Santa Catarina e Paraná. >>Saiba mais 

 

 
Capacitação em tendências da comunicação nas organizações
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"Comunicação Organizacional – Tendências e Desafios" foi o tema da
capacitação ministrada pelo doutor em Comunicação Wilson da Costa Bueno,
autor de diversos livros de comunicação, para os comunicadores do IFRS. Nos
dias 1º e 2 de julho, o grupo reuniu-se na Reitoria para refletir
sobre comunicação estratégica, redes sociais, comunicação em momentos de
crise e a divulgação da pesquisa científica. Bueno está atuando como consultor
do Instituto para a elaboração da Política de Comunicação, que pode ser
acompanhada e receber contribuições pelo hot site.

 

Estudante ganha medalha de bronze nos Estados Unidos

O jovem pesquisador do Câmpus Osório Alessandro Hippler Roque recebeu
medalha de bronze na categoria Ciência pelo trabalho apresentado na Genius
International High School Project Competitions. O evento, uma feira científica
voltada à compreensão global das questões ambientais e de promoção da
sustentabilidade, ocorreu no câmpus de Oswego da Universidade Estadual de
Nova Iorque, nos Estados Unidos. >>Saiba mais 

 

 
PDI e planos de ação
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Para divulgar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e sua influência
na confecção dos planos de ação dos câmpus, está ocorrendo uma série de
reuniões com a comunidade acadêmica do IFRS. Representantes da Pró-
Reitoria de Desenvolvimento Institucional (Prodi) visitam os câmpus para
participar de conversas sobre o Plano com servidores e estudantes. As
primeiras atividades contemplaram os câmpus Porto Alegre, Canoas, Rio
Grande, Farroupilha, Rolante, Osório, Viamão, Restinga, Alvorada, Caxias do
Sul, Feliz e Bento Gonçalves. As próximas ocorrerão em Ibirubá (06/07),
Erechim e Sertão (07/07), Veranópolis e Vacaria (09/07).

 

Napne do Câmpus Bento lança livro

O livro Atendimento Educacional Especializado na Perspectiva da Educação
Inclusiva, escrito por bolsistas e pesquisadores do Napne do Câmpus Bento
Gonçalves, foi lançado durante o Workshop Diversidade e Inclusão. A
publicação tem por objetivo auxiliar na formação de professores para atuarem
direta ou indiretamente no atendimento educacional especializado com
enfoque nas Tecnologias Assistivas. >>Saiba Mais 

 

 

Capacitação do Enade

Ocorreu na Reitoria a capacitação dos coordenadores de cursos que
participarão do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes de 2015
(Enade). Neste ano, o Instituto participará do Exame com os cursos de
tecnologia de Design de Moda, Logística, Marketing e Processos Gerenciais,
envolvendo sete dos 12 câmpus que ofertam ensino superior. >> Saiba Mais 

 

 
Mutirão do Lixo Eletrônico 2015
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O projeto de extensão “Geração de Lixo Eletrônico em Sertão, Alternativas de
Reuso, Conscientização e Destinação Ambiental Adequada” do Câmpus Sertão
promove, até 10 de julho, o Mutirão do Lixo Eletrônico – edição 2015.
>>Saiba mais 

 

Simulado de incêndio no Câmpus Canoas

Alunos e servidores do Câmpus Canoas participaram de simulado de incêndio e
abandono do prédio escolar. A ação foi promovida pela Coordenadoria de
Defesa Civil e contou com o apoio do corpo de bombeiros e de duas
motocicletas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). >>Saiba
mais 

 

 
Câmpus Bento Gonçalves recebe comitiva Suíça
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Uma comitiva composta por professores e alunos suíços visitou o Câmpus
Bento Gonçalves. Na oportunidade, o grupo participou de atividades voltadas à
área de Viticultura e Enologia. A visita só foi possível devido à parceria entre o
IFRS e a Escola de Changins. Changins fica às margens do lago Genebra, em
Nyon, entre Genebra e Lausanne. >>Saiba mais 

 

Câmpus Alvorada tem ordem de serviço da segunda etapa de
construção

Foi assinada a ordem de serviço para o início das obras de conclusão do bloco
administrativo do Câmpus Alvorada. A sede, localizada na rua Professor Darce
Ribeiro, 121, bairro Onze de Abril, tem previsão de entrega desta fase em 12
meses. >>Saiba mais 

 

 

Economia Solidária movimentou o Câmpus Porto Alegre

O Câmpus Porto Alegre realizou o Dia da Economia Solidária, evento de
extensão, que teve entre suas atividades a 3ª Feira de Trocas Solidárias, com
palestras, debates e painéis e espaço para troca de produtos, serviços e
saberes. >>Saiba mais 

 

 
Estudantes produzem exposição “Cerâmica no Céu”
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Os estudantes do curso técnico em Informática do Câmpus Feliz organizaram a
exposição “Cerâmica no Céu”, com uma série de pássaros coloridos criados
durante as aulas de Artes. Trata-se de uma ação em comemoração ao dia do
Artista Ceramista, celebrado no dia 28 de maio. >>Saiba mais 

 

Pet Fashion Day em Erechim

Um desfile de moda para animais de estimação e de bolsas confeccionadas
com materiais recicláveis foi a proposta do Pet Fashion Day, evento organizado
por professoras, técnicas e estudantes do curso de Tecnologia em Design de
Moda do Câmpus Erechim para a abertura da 14ª Semana do Meio Ambiente
do município. >>Saiba mais 

 

 

Abertas as inscrições para o II Encontro do Proeja do IFRS

Estão abertas, até 08 de julho de 2015, as inscrições para o II Encontro do
PROEJA do IFRS: Reflexões sobre os Sujeitos e suas Aprendizagens. O evento
será realizado no hotel Dall Onder, em Bento Gonçalves, nos dias 06 e 07 de
agosto. >>Saiba mais 

 

Feira das Cidades no Câmpus Canoas

A 5ª edição da Feira das Cidades no Câmpus Canoas está com inscrições
abertas até 17 de julho, neste ano poderão participar alunos e servidores do
Instituto, IF-Sul, IF Farroupilha e comunidade de Canoas. O evento ocorrerá
nos dias 25, 26 e 27 de agosto. >>Saiba mais

 

Seminário de ambientação

Estão abertas,  até 10 de julho,  as inscrições para a primeira turma do
Seminário de Ambientação Institucional e Iniciação ao Serviço Público do IFRS.
Essa capacitação ocorrerá entre os dias 3 e 5 de agosto, e é destinada aos
servidores que ingressaram na instituição a partir de 2012. >> Saiba Mais  
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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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