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Confira a entrevista em vídeo com o reitor eleito

O professor Osvaldo Casares Pinto, oriundo do Campus Rio Grande e atual pró-
reitor de Desenvolvimento Institucional, foi eleito reitor do IFRS.  A posse,
ainda sem previsão de data, deve ocorrer em Brasília. Em entrevista gravada
em vídeo, Osvaldo fala sobre o processo eleitoral, desafios da gestão,
prioridades, redução de orçamento, transição, equipes e o futuro do IFRS.
>>Assista ao vídeo / Saiba mais 

 

 

Servidores podem propor projetos de saúde e qualidade de vida

Foi publicada a Instrução Normativa 10/2015, que regulamenta o cadastro, a
execução e o acompanhamento de projetos destinados à promoção da saúde e
à qualidade de vida no trabalho no âmbito do IFRS para os anos de 2015 e
2016. Os projetos podem ser propostos por qualquer servidor.  >>Saiba
mais 

 

 
Processo Seletivo de Estudantes

 

http://api.addthis.com/oexchange/0.8/forward/facebook/offer?pco=tbxnj-1.0&url=https://app.flashissue.com/newsletters/cf41eb04e6df048c5dd2a72fc77071878ee7a4e2&pubid=ra-4fcbf7a0067a4b99
http://api.addthis.com/oexchange/0.8/forward/twitter/offer?pco=tbxnj-1.0&url=https://app.flashissue.com/newsletters/cf41eb04e6df048c5dd2a72fc77071878ee7a4e2&pubid=ra-4fcbf7a0067a4b99
http://api.addthis.com/oexchange/0.8/forward/googleplus/offer?pco=tbxnj-1.0&url=https://app.flashissue.com/newsletters/cf41eb04e6df048c5dd2a72fc77071878ee7a4e2&pubid=ra-4fcbf7a0067a4b99
http://api.addthis.com/oexchange/0.8/forward/linkedin/offer?pco=tbxnj-1.0&url=https://app.flashissue.com/newsletters/cf41eb04e6df048c5dd2a72fc77071878ee7a4e2&pubid=ra-4fcbf7a0067a4b99
http://www.addthis.com/bookmark.php?source=tbxnj-1.0&=250&pubid=ra-4fcbf7a0067a4b99&url=https://app.flashissue.com/newsletters/cf41eb04e6df048c5dd2a72fc77071878ee7a4e2
https://www.youtube.com/watch?v=DlH-0FVtwGM
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3531
https://drive.google.com/a/ifrs.edu.br/file/d/0B4edZU1efudnN0lPMmN5bkg5aHc/view
https://drive.google.com/a/ifrs.edu.br/file/d/0B4edZU1efudnN0lPMmN5bkg5aHc/view
https://drive.google.com/a/ifrs.edu.br/file/d/0B4edZU1efudnN0lPMmN5bkg5aHc/view
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Estão abertas até 9 de novembro as inscrições para o processo seletivo de
ingresso de alunos nos cursos técnicos e superiores ofertados em 17 campi
dos IFRS. No total, são 2.472 vagas para os cursos técnicos e 1.599 para
cursos superiores. >>Saiba mais

 

Corrente de solidariedade no IFRS

Estudantes e servidores reuniram-se para ajudar famílias atingidas pelas
enchentes no Estado na campanha IFRS Solidário. Roupas, colchões, roupas
de cama, brinquedos, alimentos, materiais de higiene, produtos de limpeza e
telhas estão entre os materiais arrecadados. >>Saiba mais 

 

 
Comissão de Avaliação Ad Hoc de Extensão tem a primeira capacitação

 

http://ingresso.ifrs.edu.br/2016/
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3546
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Cento e trinta servidores participaram da primeira capacitação da Comissão Ad
Hoc de Extensão, que teve como objetivo aprimorar e garantir a transparência
na avaliação dos programas, projetos e trabalhos de extensão do IFRS.
>>Saiba mais

 

Capacitação de Membros das COA’s

Ocorreu nos dia 21 e 22 de outubro, a Oficina de Trabalho para Capacitação de
Membros das COA’s (Comissão de Organização e Acompanhamento), na
Reitoria do IFRS. A atividade teve como finalidade padronizar procedimentos
para a realização do Plano Anual de Capacitação (PAC) em todo o IFRS, que se
inicia com o Levantamento das Necessidades de Capacitação (LNC).

 

 
Projeto de tecnologia assistiva é premiado

 

http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3527
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A equipe Tecnologia, Inclusão e Lazer (TIL), do Campus Restinga, foi uma das
três vencedoras da competição de projetos de tecnologia assistiva da empresa
Mercur. O grupo apresentou o projeto Bambuleta, uma muleta adaptável
elaborada a partir do bambu e de fibra de carbono. Os vencedores receberam
R$ 6.000,00 cada. >>Saiba Mais

 

Licenciatura da Natureza recebe conceito 4 
 

O curso de Licenciatura da Natureza do Campus Porto Alegre recebeu conceito
4 durante avaliação de reconhecimento realizada pela comissão do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do MEC.
>>Saiba mais 

 

http://www.restinga.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=1&sub=1704
http://www.poa.ifrs.edu.br/?p=46146
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 Discentes do Campus Osório se destacam em evento da Ufrgs

Neste mês de outubro os trabalhos dos alunos do Campus Osório destacaram-
se durante o “X Salão Ufrgs Jovem” e o “16º Salão de Extensão Ufrgs”,
ocorrido no Campus Vale da Ufrgs; e também no Ufrgs Mundi, realizado na
Faculdade de Ciências Econômicas. >>Saiba mais 

 

 

 

Estudante do IFRS recebe prêmio durante Programa CsF

O estudante Douglas Chesini, de Engenharia de Controle e Automação do
Campus Farroupilha, destacou-se durante participação de intercâmbio como
bolsista de graduação sanduíche do Programa Ciências sem Fronteiras, no
Canadá. >>Saiba mais 

 

http://www.osorio.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=1&sub=1870
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=3&sub=3538
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 Congresso Internacional de Extensão

Três estudantes do Campus Canoas apresentaram trabalhos no 2º Congresso
de Extensão da Associação das Universidades do Grupo de Montevidéu,
ocorrido na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O evento reuniu
mais de 600 trabalhos de estudantes de diversas universidades da América
Latina. >>Saiba mais 

 

 

Equipe do Campus Restinga é campeã do IV Cobre

A equipe Berserkers, do Campus Restinga, foi a campeã da IV Competição
Brasileira de Robótica Educacional (Cobre), realizada no Campus Viamão.
Participaram dessa edição 40 equipes de escolas públicas e privadas de todo o
Estado. >>Saiba mais 

 

  

http://www.canoas.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=1&sub=1057
http://expansao.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=1&sub=778
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Saúde do Servidor 

Quando não nos hidratamos corretamente, substâncias tóxicas e prejudiciais
ficam retidas no organismo, abrindo o caminho para o aparecimento de
algumas doenças. Dados confirmam que pessoas que bebem mais de cinco
copos de água diariamente têm menos chances de sofrerem ataque cardíaco
ou outras doenças do coração em comparação com quem ingere menores
quantidades de água. Portanto, se hidrate, cuide da sua saúde! Informações:
Seção de Atenção à Saúde do Servidor

 

 

Sict, Semex e Semept

O Instituto estará promovendo entre os dias 16 e 18 de novembro o 4º
Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica (Sict), o 3º Seminário de
Extensão (Semex), o 2º Seminário de Ensino (Semept), a 3ª Mostra de
Robótica e a 2ª Mostra Cultural do IFRS. O evento tem por objetivo valorizar
as ações, projetos e programas nessas áreas, além de promover uma troca de
experiência entre os estudantes da instituição, em breve será disponibilizada a
programação.

 

Revista de Extensão “Viver IFRS”

Está aberto até 15 de dezembro o período para submissão dos relatos de
experiência de extensão para o quarto número da revista Viver IFRS. As
submissões devem ser feitas pelo viverifrs@ifrs.edu.br. Acesse as normas para
publicação e a terceira edição da revista no site.

 

 

http://dgp.ifrs.edu.br/site/conteudo/index/id/267
http://revistaviver.ifrs.edu.br/
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Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão

O Campus Erechim recebe até 6 de novembro as inscrições de ouvintes da IV
Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (Jepex), que ocorre entre 11 e 12 de
novembro. >>Saiba mais

 

V Mostra Científica

Foi transferida para os dias 26 e 27 de novembro a V Mostra Científica do
Campus Restinga. O 3º Campeonato de Robótica Educacional (Robotec)
ocorrerá no dia 27 de novembro. >>Saiba mais 

 

 

 

 
 

 

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

http://www.erechim.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=1&sub=2140
http://www.restinga.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=1&sub=1700
http://www.flashissue.com/

