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Aeleição é um momento importante para exercermos nossa 
cidadania. No dia 7 de outubro, vamos  escolher quem vai 

definir os rumos da nossa cidade nos próximos quatro anos. A 
Gazeta perguntou aos candidatos a prefeito de Porto Alegre quais as 
suas propostas para alguns temas. Pgs. 4 e 5

Você decide 
os rumos 
da cidade

Programa 
une arte e 
cidadania 
na Restinga
Pg. 5
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Restinga

Contagem 
regressiva 
para a  
II Mostra 
Científica
Pg. 6

Inscrições 
em outubro 
para novas 
turmas
Pg. 6

ARQUIVO/IFRS - CÂMPUS RESTINGA

Câmpus Restinga recebe 
alunos na sede definitiva



Casa nova, vida nova! 
Estamos muito felizes 

em poder recebê-los na nossa 
casa nova. Embora em obras, 
já podemos vislumbrar um 
pouco do futuro estrondoso 
que nos espera. Verdade que 
alguns problemas precisam 
ser resolvidos, e alguns 
deles passam pelas mãos da 
administração municipal. 

A hora é agora de refletir so-
bre o que queremos para a nos-
sa vida e da nossa comunidade 
e colocar a cabeça, ou melhor, o 
dedo no lugar certo. A segunda 

edição do jornal Gazeta IFRS - 
Restinga entrou no debate das 
eleições municipais e fez três 
perguntas aos candidatos a pre-
feito de Porto Alegre: propostas 
para a Restinga, para os jovens 
e para o transporte público. 
Com isso estamos fornecendo 
mais uma ferramenta para 
auxiliar você nesta importante 
decisão do próximo dia 7 de ou-
tubro. 

Também apresentamos um 
projeto interessante que alia a 
arte na construção dos direi-
tos humanos para meninas e 

jovens moradoras e estudantes 
da Restinga. Projetos assim se 
integram à construção do nosso 
conhecimento para a transfor-
mação social e trabalham di-
mensões que muitas escolas têm 
deixado de lado, por inúmeras 
razões. Queremos com isso 
mostrar a Restinga que merece 
ser vista e admirada. 

E renovamos nosso convite: 
venha nos ajudar a construir 
nosso informativo e disseminar 
as boas informações! 

Boa leitura!

Bem-vindos!
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Oinformativo Gazeta IFRS - Restinga é edi-
tado pelo setor de Comunicação do Câm-

pus Restinga. Mas nós queremos que ele seja 
feito por toda a comunidade e, principalmente, 
por nossos alunos e servidores. Participe: sugira 
pautas, envie textos, colabore com a realização 
de reportagens e ajude a divulgar o nosso Câm-
pus. É importante que todos façam parte desse 
processo.

As colaborações podem ser enviadas para o 

e-mail comunicacao@restinga.ifrs.edu.br. Você 
também pode entrar em contato pelos canais de 
comunicação do Câmpus Restinga na internet. 
Acompanhe nossos perfis no Twitter (@IFRS_
Restinga) e no Facebook (www.facebook.com/
ifrsrestinga).

E não deixe de visitar nosso site (www.
restinga.ifrs.edu.br). Todos os dias nossa página 
está atualizada com informações e eventos do 
Câmpus.

Ajude a fazer a Gazeta IFRS - Restinga!



OCâmpus Restinga  recebeu 
os alunos, em setembro, na 

nova sede erguida no Loteamen-
to In dus  trial da Res tinga. O local 
foi planejado des de o início para 
ser a sede definitiva do Câm-
pus, mas atrasos na obra fize-
ram com que a escola come çasse 
suas atividades em um pré dio 
provisório. Para o diretor-geral 
do Câmpus, Amilton de Moura 
Figueiredo, com a mu dança a co-
munidade po derá acompanhar 
de perto a construção. 

Por enquanto a escola está 
ocupando apenas um bloco.  
“Mesmo não ocupando toda a 
área, qualificamos bastante os 
espaços didáticos e de trabalho”, 
destaca Amilton. São seis salas 
de aula (todas com datashow), 
dois laboratórios de informáti-
ca e um de eletrônica, além de 
biblioteca e setor administrativo. 
“Triplicamos a área  útil, de 500 
m2 para 1.500 m2”, diz o diretor.  

Espaço qualificado 
com a sede definitiva
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Câmpus em evidência

Até o final do ano, serão 
concluídos mais dois blocos, 
com laboratórios e salas de aula. 
Outros dois blocos abrigarão 
o setor administrativo e a área 
de convivência (biblioteca a 
refeitório).  

Construída pela Secretaria 
Municipal de Educação, a 
quadra poliesportiva deverá ser 

entregue até dezembro. Também 
estão sendo feitos o calçamento 
interno e a iluminação do pátio. 

No projeto do Câmpus, 
autoridades, como a prefeitura, 
se comprometeram a realizar 
melhorias para a infraestrutura. 
Amilton ressalta que agora será 
instensificada a cobrança dessas 
contrapartidas.

Câmpus conta com dois laboratórios de informática e um de eletrônica

Biblioteca está mais ampla e com espaço para estudos Local oferece mais estrutura para alunos e servidores

FOTOS ARQUIVO/IFRS - CÂMPUS RESTINGA



No dia 7 de outubro, os 
eleitores de Porto Alegre 

vão às urnas para votar para 
prefeito e vereador. É hora de 
pen  sar no futuro da nossa cida-
de e escolher os candidatos que 
tenham propostas para melhorar 
a vida da população e atuar em 
questões importantes do nosso 
cotidiano, como educação, 
saúde, saneamento, transporte, 
entre outras. Com seu voto, o 
cidadão está contribuindo para a 
construção da democracia, pois 
todos somos corresponsáveis 
pela administração da cidade 
ao escolher as pessoas que  
definirão os rumos do lugar onde 
moramos e trabalhamos.

Por isso, é importante 
que o eleitor conheça bem os 
candidatos. Não adianta ficar 
reclamando dos políticos. É o mo-
men to de pensar coletivamente. 
Para termos bons governantes, 
preci samos cumprir nosso papel 
e votar com consciência. 

A Gazeta IFRS - Restinga 
enviou no dia 1º de outubro 
perguntas aos sete candidatos a 
prefeito de Porto Alegre:

1. Como prefeito(a), o que  
o sr (a). pretende fazer para 
melhorar a qualidade de vida 
da população do bairro? E dos 
jovens, em especial?

2. Muitos moradores da Rest-
inga trabalham na região cen-
tral, sofrendo com escassez de 
ônibus. O que pode ser feito para 
melhorar o transporte?

Hora da cidadania
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Especial                    

Manuela D’Ávila - 65 (Coligação Juntos por Porto Alegre 
- PCdoB/PSB/PSC/PSD/PHS)

1. Saúde, educação, saneamento, transporte de qualidade são questões 
que precisam de mais atenção em toda a cidade. Não basta o prefeito 
governar só para alguns bairros. Não há desenvolvimento se não 
garantirmos a qualificação desses jovens, se não combatermos a violência 
com prevenção social por meio de programas voltados ao esporte, lazer, 
saúde e cultura. Entre as políticas públicas para o jovem, destaco o 
tema da educação no Ensino Fundamental, uma responsabilidade do 
prefeito. Se combinarmos Educação Infantil e Ensino Fundamental, 
estamos tratando de alguém que entra na juventude de uma maneira 
absolutamente diferente. Também vamos potencializar nossa indústria 
criativa, com foco nas pessoas, nas ideias dos jovens empreendedores.
 
2. Porto Alegre não pode ficar apenas esperando o metrô. Dar qualidade ao 
transporte coletivo deve ser o foco de qualquer administração. Poderíamos 
ter mais linhas nos bairros e mais veículos para evitar a superlotação. 
Desenvolveremos o Programa Trânsito do Bem com medidas imediatas 
de reengenharia de tráfego para evitar engarrafamentos: mão única em 
algumas vias estratégicas, em horário de pico, redução de sinaleiras 
em vias expressas, estacionamentos subterrâneos e diminuição dos 
estacionamentos nos dois lados das ruas. 

Até as 12h do dia 5 de 
outubro, apenas três candidatos 
enviaram as respostas por 
e-mail. Por questões de espaço, 

as respostas tiveram de ser 
editadas, preservando-se a 
essência do conteúdo. Confira o 
que disseram os candidatos:

ELZA FIÚZA/AGÊNCIA BRASIL
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Acontece na Restinga
Programa 
alia direitos 
humanos e 
teatro
A rte e cida-

da nia unem 
-se pa ra a trans-
for ma ção da 
rea  li  dade social. 
Este é o programa 
“Direitos das 
Meninas em Ce-
na!”, pro mo-
vi  do no bairro 
Res tinga, para 
a d o l e s c e n t e s 
de 14 a 18 anos através do conhecimento dos 
direitos humanos em consonância com a arte 
e a dramaturgia. A idéia do projeto é despertar 
estas jovens mulheres para a reflexão sobre 
suas realidades e de sua comunidade dentro do 
mundo atual, atuando na construção de saberes 
e fazeres para a prática cidadã da defesa dos 
direitos humanos. A metodologia utilizada são 
oficinas de práticas cidadãs que envolvem o 
formato de teatro.

O projeto acontece todas as segundas-feiras, 
às 14h, no CRAS Ampliado (Av. Nilo Wulff, s/n, 
ao lado do CECORES) e tem como público alvo 
moradoras e estudantes da Restinga. Mais in-
formações podem ser obtidas pelo telefone 3221 
5298 ou pelo e-mail escolalilasdh@gmail.com.

O projeto faz parte da Escola Lilás de Direitos 
Humanos, um programa permanente do Coletivo 
Feminino Plural, organização não governamental  
fundada em 1996, que atua na promoção e defesa 
dos direitos humanos e cidadania de meninas e 
mulheres.

Jocelin Azambuja - 17 (Coligação 
Renova Porto Alegre - PSL/PSDC)

1. Criar o Porto Alegre ARTE, com a descentralização 
das ações da Secretaria criando centros culturais no 
bairro, com bibliotecas públicas centros de prestação 
de serviços e arte. Ações diretas no bairro em parce-
ria com os centros comunitários, associações de 
bairros e escolas levando cultura e tirando nossos 
jovens das ruas. Trabalhar para que todas as escolas 
tenham ginásios de esportes múltiplos à disposição 
da escola e comunidade. Ampliar os centros espor-
tivos. Criar programas de qualificação técnica desde 
o ensino fundamental, na escola e com o sistema “S”. 
Promover ações especiais para o primeiro emprego.

2. Duplicação da Av. Edgar Pires de Castro, da Juca 
Batista até a Estrada João Antonio da Silveira, no 
bairro Restinga. A ligação do sul com o norte da ci-
dade, com o prolongamento da Av. João de Oliveira 
Remião, com a construção de um túnel ligando esta 
via a Av. Manoel Elias, e consequentemente ligando 
a Av. Assis Brasil e a Free Way. Planejar melhor o 
tráfego. Diminuir o custo da passagem de ônibus. 
Au mentar os horários dos ônibus, especialmente à 
noite. Construir ciclovias e estimular o uso da bici-
cleta. Desenvolver  campanhas de conscientização.

Roberto Robaina - 50 (Aliança de 
Esquerda - PSOL/PCB)

1. Propostas para a Restinga devem ser enquadra-
das nas respostas para o conjunto da cidade, mas 
o problema do transporte é onde mais condições a 
prefeitura tem para intervir. Vamos cortar 70% dos 
cargos de confiança que hoje representam mais do 
que o dobro do que se investe em habitação na ci-
dade. Com os recursos economizados do combate 
aos privilégios se pode aplicar mais em áreas sócias, 
como habitação e assistência social

2. Para que o transporte público melhore os donos 
das empresas de ônibus não podem seguir mandan-
do nos políticos da cidade. Já são cerca de 28 anos 
sem licitação das concessões de ônibus. Isso vem 
do governo do PT, passando pelo PMDB e agora o 
PDT, sem que estes empresários sejam fiscalizados. 
Por isso os serviços são ruins, os ônibus estão sem-
pre cheios e atrasados. Por isso de 1994 para cá os 
preços das passagens subiram o dobro da inflaçao. 
Como os donos dos ônibus não financiam nossa 
campanha eles não vão mandar em nosso governo.



Falta pouco menos de um mês para a II Mostra 
Científica do IFRS - Câmpus Restinga. Nos 

dias 31 de outubro e 1º de novembro, serão apre-
sentados mais de 120 trabalhos de alunos do en-
sino básico, técnico e tecnológico. 

Além da apresentação de trabalhos, o evento 
contará com palestras sobre sustentabilidade e 
tecnologia, apresentações artísticas e exibição 
de filmes no Cine Câmpus. Uma das principais 
atrações, ressalta o coordenador da Mostra, Roben 
Lunardi, é o Campeonato de Robótica.

A organização da mostra disponibilizará ôni-
bus para as escolas realizarem visitas ao evento. 
As escolas interessadas devem entrar em contato 
pelo e-mail mostracientifica@restinga.ifrs.edu.br 
até 20 de outubro de 2012. A Mostra também  re-

Câmpus abre novas
turmas em 2013
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Ensino              

Extensão/Pesquisa

OIFRS - Câmpus Restinga 
abre  inscrições neste mês 

de outubro para o Processo Se-
letivo 2013/1. Serão ofertadas 
96 vagas para os cursos Téc-
nicos Integrados ao Ensino Mé-
dio (Informática para Internet e 
Eletrônica) e Superior de Tec-
nologia em Análise e Desen-
volvimento de Sistemas. As 
inscrições poderão ser feitas no 
site www.restinga.ifrs.edu.br.

O valor da inscrição é de R$ 
20 para o Integrado e R$ 45 
para o Superior. Os candidatos 
inscritos no Cadastro Único para 

Pro gramas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico) e mem-
bros de famílias de baixa renda 
poderão pedir isenção da taxa. 
As provas ocorrerão em dezem-
bro. 

O Técnico Integrado ao 
Ensino Médio é voltado para 
quem tem ensino fundamental 
e tem duração de quatro anos. 
Com duração de três anos, o 
curso Superior de Tecnologia 
exige o ensino médio completo. 
Metade das vagas do superior 
serão preenchidas por meio do 
Sisu, que utiliza a nota do Enem.

Prepare-se para a II Mostra

cebe inscrições até 15 de outubro para atividades 
culturais. Mais informações sobre o evento no site 
mostra.restinga.ifrs.edu.br.

VAGAS ABERTAS

Técnico Integrado ao 
Ensino Médio
Informática para Internet: 
32 vagas
Eletrônica: 32 vagas

Superior
Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de
Sistemas: 32 vagas

Inscrições em outubro/
novembro no site 
www.restinga.ifrs.edu.br

 Mais de 3.500 pessoas circularam pela Mostra em 2011

ARQUIVO/IFRS - CÂMPUS RESTINGA



Com o tema “A Voz da Juven-
tude – Relatos de jovens so-

bre a escola”, os Núcleos de Es-
tudos Afrobrasileiro e Indígena 
e de Atendimento às Pes  soas 
com Necessidades Especiais do 
Câmpus Restinga retomaram a 
realização do Ci clo de Palestras 
“Desafios da educação: Ado-
lescência e Ju ventude”, no dia 
25 de setembro. 

Jovens alunos do Câmpus dos 
ensinos integrado, subsequente 
e PROEJA conver saram sobre 
suas experiências diante da 
escola e expectativas sobre 
o futuro. Foram relatados 
casos positivos e negativos 
nas vi vências escolares e os 
aprendizados decorrentes deles.

A próxima palestra será no 
dia 10 de outubro, às 17h, com 
o tema “Jovens Negros”, cujo 
ministrante será o conselheiro 
tutelar da Restinga Júlio Cesar 
Lopes Correa.

O principal objetivo do 
evento é propiciar aos profis-
sionais da educação e demais 
interessados um espaço para 
discussão e reflexão sobre 
temas relacionados à educação e 
ensino de jovens e adolescentes 
de diferentes grupos sociais, 
étnicos e culturais. As atividades 
tem periodicidade mensal. 

Mais informações podem ser 
obtidas pelos e-mails napne@
restinga.ifrs.edu.br e neabi@
restinga.ifrs.edu.br.

Palestras são 
retomadas
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Núcleos                    

Notas

OUTUBRO
06 – Sábado letivo - todos 
os cursos: horário de 
quinta-feira. (exceto curso 
Integrado) 
10 – Ciclo de Palestras – 
Jovens Negros
12 – Feriado: Nossa 
Senhora Aparecida 
13 – Sábado letivo - todos 
os cursos: horário de 
sexta-feira. (exceto curso 
Integrado) 
16 – Reunião do Conselho 
Superior no Câmpus 
Restinga
20 – Sábado letivo - todos 
os cursos: horário de 
segunda-feira 
20 – Reunião com 
Comissão de Implantação 
do Câmpus Restinga
24 – Ciclo de Palestras – 
Jovens Indígenas
27 – Sábado letivo - todos 
os cursos: horário de terça-
feira 
27 – Formatura dos cursos 
subsequentes 
27 – Término do 2º 
trimestre para o EM 
Integrado (73 dias letivos) 
28 – Dia do servidor 
público 
29 – Início do 3º trimestre 
para o EM Integrado 
29 e 30 – Jornada 
Acadêmica
31 – II Mostra Científica do 
IFRS - Câmpus Restinga

NOVEMBRO
01 – II Mostra Científica do 
IFRS - Câmpus Restinga

u O setor de Estágios possui 
agora um e-mail para avisos, 
novidades, informações. Caso 
você tenha alguma sugestão, 
reclamação ou dúvidas, basta 
entrar em contato pelo endereço 
estagios@restinga.ifrs.edu.br.

u Curso de Inglês para Comuni-
dade - Básico II recebe inscrições 
até 21/10 na Coordenação de 
Registros Escolares. As aulas 
acontecem no turno da tarde, 
nas segundas e quintas. 

u O projeto de extensão Cine 
Câmpus promoveu sessão-
debate sobre o filme Olga, no dia 
03 de outubro. Fique atento às 
próximas atividades do projeto!

u Nos próximos dias serão 
realizadas eleições para os 
representantes dos alunos e 
servidores para o Conselho 
Superior, a Subcomissão Própria 
de Avaliação do Câmpus e outros 
temas. Participe e faça valer os 
seus direitos!

Agenda



Aentrevista deste mês 
mostra o trabalho do alu-

no Carlos Kowalski. Bolsista do 
Napne - Nú cleo de Atendimento 
às Pessoas com Ne ces sidades 
Especiais, atua na Escola Mu-
nicipal de Educação Especial 
Tristão Sucupira Viana, no bair-
ro Restinga.

Qual o objetivo do projeto 
que participas?

Levar o ensino de informática, 
práticas de aprendizagem e 
como as crianças interagem 
com as té cnicas de ensino e suas 
tec nologias, oferecendo conhe-
cimento e informações que pos-
sam ser úteis às pessoas com 
deficiência.

Com chegaste ao Câmpus 
Restinga? Quais as tuas ex-
pectativas?

Conheci o Câmpus através de 
amigos, em 2010, quando iniciei 
o curso em Informática para In-
ternet, que concluo com o está-
gio. Agora curso o superior em 
Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas. Uma das minhas ex-
pec tativas era ter uma profissão 
e ser reconhecido como cidadão. 
O mercado de trabalho exige 
pessoas capacitadas. Considero 
que o conhecimento recebido no 
IFRS foi um diferencial em mi-
nha vida e possibilitou conhecer 
melhor a área que irei atuar. 
Apesar de estar sendo difícil con-
ciliar o tempo entre a conclusão 

Quebrando barreiras
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Entrevista                    

do técnico e o início um pouco 
difícil no superior, posso me 
considerar um ven cedor. Não 
acreditava que pu des se chegar 
ao superior, mas vejo que com 
esforço é possível quebrar bar-
reiras, vencer o medo e acreditar 
na capacidade que possuo.

Por que te interessaste 
em participar do projeto?

Considero o projeto um 
momento muito importante 
em minha vida. Através dessa 
bolsa consigo colocar todo o 
conhecimento adquirido em prá-
tica e ver o que posso melhorar, as 
dificuldades encontradas, saber 
resolver problemas, pesquisar e 
melhorar todo o conhecimento 
adquirido.

Que aprendizados vens 
tendo com a experiência?

Tem sido muito gratificante 
ver relatos dos professores da 
Tristão sobre o desempenho dos 
alunos, como a informática tem 
sido  importante, o desempenho 
nos jogos de kinect que os 
fazem melhorar no dia a dia nos 
movimentos fazendo a interação 
humano-computador.

Como é trabalhar 
com o público que tem 
necessidades especiais?

No começo foi difícil por ser 
algo novo. Aprendi a conhecer 
cada aluno, suas necessidades 
especiais e o material que poderia 
usar com cada um, desenvolver 
materiais que atendessem às 
suas necessidades. Estamos 
pesquisando programas para 
desenvolver jogos de kinect que 
possam atender às crianças.

Carlos em oficina do Napne na Escola de Educação Especial Tristão Sucupira

ARQUIVO/IFRS - CÂMPUS RESTINGA


