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Curiosidade, inovação, humanismo: três
palavras que, unidas, impulsionam o
mundo para frente. Os maiores avanços
conquistados pela humanidade aliaram
a ciência à inquietação dos que viam na
realidade algo a ser melhorado. Ciente
de sua responsabilidade na formação de
milhares de jovens em vários pontos do
estado, o IFSul está comprometido em
dar um retorno positivo para a sociedade,
pois o conhecimento, quando apartado das
necessidades do mundo, não pode despertar
as mudanças pelas quais a sociedade clama.
Nossa instituição – que, convém lembrar,
não é uma entidade abstrata e, sim, formada
por pessoas com um objetivo social em
comum – vem desenvolvendo inúmeros
trabalhos que usam o conhecimento
científico em prol do bem coletivo.
Como você pode notar, o próprio Posteiro
está em consonância com o espírito de
inovação que incentivamos em nossos
alunos. De cara nova, com um projeto
gráfico atual e pensado para tornar a leitura
mais fluida, nossa revista também está ainda
mais aberta à sua participação. A nova seção
“Mural IFSul” foi criada especialmente para
você, aluno, servidor e terceirizado. Ali, a
cada edição, serão publicadas fotos do seu
dia a dia no instituto.
Nas próximas páginas, você poderá
conhecer alguns dos vários projetos
desenvolvidos por nossos alunos que, pela
inquietação típica daqueles que querem
tornar o mundo melhor, estão usando a
ciência com foco nas pessoas. A reportagem
de capa é, na verdade, um especial sobre
alguns desses projetos realizados aqui:
reúne matérias a respeito do bafômetro para
caminhões, de tecnologias voltadas para
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auxiliar pessoas com deficiência, dos cursos
oferecidos para dependentes químicos e da
realização da Jornada de Iniciação Científica
(JIC), que congrega alunos e professores
em um evento específico para discutir os
avanços da pesquisa, sem deixar de envolver
a comunidade.
O empreendedorismo e a inovação também
estão marcando forte presença nesta edição.
Não deixe de conferir as matérias sobre a
empresa júnior Ambientação, as mobílias
feitas por estudantes do curso de design,
os vídeos educacionais desenvolvidos pela
plataforma TIM Tec e o Câmpus Virtual,
ferramenta online que permite aos usuários
fazer um “passeio” em 360º por um de
nossos câmpus.
Para levar a educação a mais lugares,
o IFSul continua expandindo sua rede
de atuação, como você verá na matéria
sobre nossos câmpus novos e avançados.
Na reportagem sobre as atividades
tradicionalistas realizadas no instituto
durante a Semana Farroupilha, será possível
conhecer as diferentes formas que os
câmpus encontram para lembrar e festejar
a história do estado. A trajetória docente
do primeiro ganhador do Reconhecimento
de Saberes e Competências (RSC) também
estará presente no Posteiro. E na matéria
que encerra esta edição da revista, conheça
o projeto de Língua Portuguesa que reuniu
em livro histórias de vida dos alunos da
disciplina.
Esperamos que a leitura do Posteiro
desperte em você o mesmo sentimento
que tivemos ao fazê-lo: vontade de tornar
melhor, senão o mundo, pelo menos o que
está a nosso alcance.
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PALAVRA DO REITOR

O IFSUL QUE ESTAMOS
AJUDANDO A CONSTRUIR
Estamos na primavera, época marcada pela
renovação, como todos podemos apreciar.
Aproveitamos este espaço aqui no Posteiro,
que também chega cheio de novidades,
para compartilhar um pouco sobre alguns
assuntos importantes de nossa caminhada
institucional nesses quase dois anos de
gestão.
Começamos pela internacionalização.
Muitos alunos e servidores do IFSul já
fizeram ou estão fazendo intercâmbio em
instituições do exterior. Porém, à medida
que fomos avançando, percebemos que
havia uma barreira a ser enfrentada: a
da língua. A solução veio por meio de
programas conceituados de formação de
idiomas, como o “My English”. E, mais
recentemente, o programa e-Tec Idiomas,
que o IFSul ajudou a construir, o que nos
permite dizer que estamos avançando na
democratização do acesso à formação de
línguas. No entanto, estamos conscientes
de que a área da internacionalização ainda
oferece grandes desafios, como o da
definição de novos parceiros que possam
receber nossos alunos em diferentes níveis
de formação. Atualmente, temos firmadas
parcerias consolidadas com o Canadá e os
Estados Unidos. A intenção é, a partir do
ano que vem, também trabalharmos com a
Europa e a África. E já que esse processo
de internacionalização não é uma via de
mão única temos de estar bem preparados
para receber pessoas de fora. Tudo isso
exige que ampliemos nossa visão e é o que
estamos buscando fazer.
Um outro aspecto desafiador diz respeito
à grande expansão que se deu no IFSul e
à formação de nossos servidores. Temos
professores e técnico-administrativos
altamente qualificados, porém, nem todos
receberam a formação que atenda as
demandas da área pedagógica. Diante disso,
nossa meta é ofertar, a partir do ano que
vem, com mais organicidade, formações
pedagógicas, atendendo a expectativa de
nossos servidores nesse sentido.
Ainda sobre a expansão, hoje, o IFSul é
formado por 14 câmpus e, se incluirmos
todas as ações desenvolvidas, como
educação a distância e Pronatec, estamos

presentes em mais de 30 municípios. São
alunos, servidores, funcionários e estagiários
que estão produzindo nos laboratórios, nas
salas de aula, nos diferentes departamentos
e setores. Coisas boas estão sendo feitas
para o instituto e para a sociedade como um
todo, porém, muitas passam despercebidas,
não são suficientemente sociabilizadas. Esta
edição do Posteiro tem como proposta
justamente dar maior visibilidade ao nosso
impacto social na ciência.
Nesta edição de “primavera”, está em
destaque nossa produção para o bem
comum. Com toda certeza fazemos muito
mais - e à medida do possível registraremos
essas ações em nossas próximas edições.
Nosso objetivo é mostrar que fazer o bem
é ação rotineira. Ação esta que tem o poder
de transformar a vida de pessoas. Iniciativas
de êxito da instituição que provam o real
valor dos institutos federais e do IFSul
especificamente. O nosso papel é incentivar
que elas continuem ocorrendo, não apenas
buscando recursos, mas criando políticas
para que isso aconteça.

Marcelo Bender
Reitor

Nosso objetivo
é mostrar que
fazer o bem é
ação rotineira.
Ação esta que
tem o poder de
transformar a
vida de pessoas.

E diante do caminho já trilhado nos
deparamos com a questão: para onde
estamos indo? Tal questão nos fez enxergar
a necessidade de construirmos um novo
Plano de Desenvolvimento Institucional,
nosso PDI, que já foi aprovado pelo
Conselho Superior. Uma grande conquista!
Trata-se de um documento importantíssimo,
discutido com e na comunidade, por
meio do qual lançamos algumas bases
de planejamento estratégico. Sobre isso
ainda falaremos mais detalhadamente em
futuras edições; por ora afirmamos nosso
compromisso em fazer uso eficaz desta
ferramenta, a fim de que cumpramos com
nossa missão de transformar vidas.
Este é o IFSul que estamos ajudando a
construir para que vivamos na sociedade
que desejamos: com soluções, solidariedade
e sustentabilidade; na qual a educação
seja um elo estratégico para que sejamos
um País mais justo, mais humano, mais
democrático. Que sejamos o País que todos
os brasileiros querem.
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O que

aconteceu

Nesta coluna você encontrará alguns dos eventos
importantes que aconteceram nos câmpus do IFSul
durante os meses de agosto, setembro e outubro.

Os alunos do curso superior de tecnologia em
sistemas para Internet realizaram um trote solidário
com os novos alunos. Na atividade, ocorrida em 28 de
agosto, foram arrecadados alimentos posteriormente
doados para a Fazenda Esperança, uma comunidade
terapêutica com mais de 30 anos de experiência na
recuperação de jovens dependentes químicos.

Com apenas um mês de existência, o curso técnico
em administração do câmpus Lajeado já procura
aproximar os estudantes da realidade empresarial. Na
aula de administração de vendas do dia 6 de setembro,
os alunos assistiram à palestra “Vendas e negociação
caminham juntas – como ser um vendedor de sucesso”,
ministrada pelo consultor do Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Marcos
Luthero.

Em comemoração à Semana Farroupilha, o câmpus
Passo Fundo contou com a apresentação de diversos
artistas regionais que trouxeram músicas e danças
tradicionais gaúchas à comunidade acadêmica. A
atividade aconteceu no dia 19 de setembro.

CHARQUEADAS
Com o tema “Meio Ambiente em Foco”
o câmpus Charqueadas realizou seu I Concurso
Fotográfico, promovido pela Núcleo de Gestão
Ambiental Integrada (Nugai). Servidores e alunos
interessados no processo deveriam enviar fotografias
relacionadas ao tema, feitas dentro do câmpus. O
resultado foi divulgado no dia 29 de agosto.
No dia 11 de setembro o câmpus Charqueadas e o
município ficaram em festa. Há oito anos, a escola
abria suas portas para a comunidade trazendo boas
novidades.
Ocorreu no dia 13 de outubro a 1ª Rústica de
aniversário do câmpus Charqueadas. A atividade
contou com 138 inscritos.
O trabalho desenvolvido pelo câmpus Charqueadas
em prol dos jovens da cidade foi homenageado
através do troféu “Felipão - Amigo da Criança e do
Adolescente”, na edição de agosto da Semaneca.
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VENÂNCIO AIRES

GRAVATAÍ
O dia 11 de agosto ficará para sempre na memória
do câmpus Gravataí e de seus colaboradores. A data
marcou o início das aulas do primeiro curso regular
na instituição: técnico em informática, na forma
subsequente.

O dia 11 de agosto de 2014 já faz parte da história
educacional do Vale do Taquari. Naquela data
começaram as aulas no câmpus Lajeado. As atividades
letivas tiveram início atendendo uma turma de 25
alunos do curso técnico em administração, que
tem duração de um ano e meio, na modalidade
subsequente ao ensino médio.

A comemoração da Semana Farroupilha teve uma
programação especial no câmpus Venâncio Aires.
O IFTchê reuniu alunos, professores e técnicoadministrativos com o objetivo de resgatar as tradições
gaúchas.
A 3ª Mostra Venâncio-airense de Cultura e Inovação
(Movaci) teve um diferencial neste ano: com o objetivo
de facilitar a visitação do público aos projetos, o local
de exposição desta edição foi o Pavilhão de Eventos
São Sebastião Mártir. Entre os dias 24 e 26 de setembro
alunos dos colégios da região e do câmpus Venâncio
Aires expuseram seus projetos culturais, científicos e
tecnológicos.
Turmas do câmpus Venâncio Aires distribuíram
brinquedos e livros infantis na ONG Parceiros da
Esperança na semana da criança. A arrecadação foi
feita a partir das ações do “Movendo o Social”, projeto
desenvolvido durante a 3ª Mostra Venâncio-airense
de Cultura e Inovação (Movaci), realizada no mês de
setembro.
O projeto de extensão sobre Inclusão Digital, do
câmpus Venâncio Aires, está oferecendo aulas
de informática básica para a comunidade. Foram
ofertadas 45 vagas com o objetivo de capacitar e
proporcionar o acesso à informação para pessoas
em vulnerabilidade social, bem como facilitar a sua
inserção no mercado de trabalho.

SAPUCAIA DO SUL
O projeto de extensão Ensaios e Interfaces do câmpus
Sapucaia do Sul aconteceu de 14 a 17 de outubro.
O evento teve como objetivo promover a reflexão
sobre as linguagens e sobre a Ditadura Militar, que
há 50 anos, governou o país. A iniciativa foi aberta à
comunidade e incluiu na sua programação debates,
seminários, palestras, entre outras atividades.
Incentivar e ampliar as possibilidades de leitura
através da troca de livros foi o objetivo da iniciativa da
equipe 1Terço - formada pelos alunos do curso técnico
em eventos – que, juntamente com a biblioteca do
câmpus Sapucaia do Sul, promoveu o Troca-troca de
Livros, no final de agosto, no saguão do câmpus.
A Galeria Experimental do câmpus Sapucaia abriu
novamente suas portas para a exposição Simbioses.
O público teve a chance de acompanhar a mostra que
une escultura ao grafite, desenvolvido pelos artistas
Fábio Eros e Moacir Becker.
O projeto Música no Câmpus promoveu uma
programação musical no câmpus Sapucaia. O evento
foi realizado no auditório Pedro Kaiser e contou com o
espetáculo do Madrigal Presto e o Quarteto de Cordas
e a apresentação do Coral Juvenil IFSul – câmpus
Sapucaia do Sul.

SANTANA DO LIVRAMENTO

PASSO FUNDO

LAJEADO

Por Karina Vaz e Greice Gomes

O projeto Cuca Fresca – também conhecido como
Refrigeroteca – deu início às suas atividades no
mês de agosto. O objetivo é transformar geladeiras
descartadas em pequenas bibliotecas itinerantes e
colocá-las em locais públicos como forma de incentivar
a leitura na comunidade.
O dia do estudante foi comemorado no câmpus
Santana do Livramento com o evento 1º Show de Bola
Estudantil. A modalidade escolhida foi futebol e as
atividades envolveram alunos, técnicos, professores e
colaboradores.
Com o objetivo de incentivar a exercitar e compreender
a interdisciplinaridade entre a matemática e a lógica
de programação, dois professores do câmpus Santana
do Livramento promoveram uma gincana para os
alunos do curso técnico integrado em informática para
Internet. A atividade aconteceu no dia 20 de agosto.
Em comemoração à Semana Farroupilha, foi realizada
no CTG Estância Velha da Tradição a primeira
Casereada Binacional, organizada pelo câmpus
Santana do Livramento. O evento reuniu servidores e
alunos dos cursos binacionais, tanto do IFSul quanto
da Universidad del trabajo del Uruguay (UTU).
A 3ª Semana Acadêmica Binacional do câmpus Santana
do Livramento aconteceu entre os dias 14 e 16 de
outubro, reunindo palestrantes brasileiros e uruguaios.

Os alunos do projeto Pequenas Iniciativas Mudarão
o Mundo (Pimum) organizaram um “duplo evento”
no câmpus Sapucaia, com torneio de futsal e feira de
adoção de cães da ONG Amigos do Flopp.

BAGÉ
No dia 6 de outubro, os alunos do câmpus Bagé
assistiram ao concerto do “Música sem Fronteiras”, com
os violonistas Alexandre Simon e José Daniel.
A 7ª Jornada de Iniciação Científica e a 3º Mostra de
Extensão foram realizadas este ano no câmpus Bagé.
Os alunos, professores e técnico-administrativos
tiveram a oportunidade de apresentar ações
extensionistas, produções científicas e tecnológicas.
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O que VAI

CAVG
A turma do curso técnico em vestuário do CAVG
participou, pela décima vez, do evento Moda Pelotas
2014, ocorrido no dia 9 de outubro. Foram 15 modelos
projetados especialmente para o desfile.

CAMAQUÃ

acontecer

O Programa Núcleo de Estudos em Ciências e
Matemática (Pronecim) do CAVG promoveu, nos dias
24 e 26 de setembro, a 10º edição do Simpósio Sul-riograndense de Professores de Ciência e Matemática.
Este ano, o tema escolhido para o evento foi “A ação da
didática nos saberes” que teve a intenção de discutir
como ações cotidianas são capazes de construir uma
educação significativa.

A 10ª edição do Jornal IFormou, do câmpus Camaquã,
é referente aos meses de junho, julho e agosto e traz
matérias sobre o dia a dia do câmpus.

O aluno Gabriel Castilho Jardim foi eleito o novo
presidente do Grêmio Estudantil do CAVG. Com 78
votos positivos, Gabriel será responsável pela gestão
de 2014 e 2015.

O câmpus Camaquã brilhou no punhobol. A
participação das equipes na 1ª etapa do I Circuito
Gaúcho de Punhobol Escolar não poderia ter sido
melhor. Os alunos foram campeões invictos em todas
as categorias que disputaram.

As aulas da primeira turma do curso binacional técnico
de edificações tiveram início no dia 6 de agosto.
Na ocasião, houve uma recepção para os 16 alunos
brasileiros e 16 uruguaios. O curso tem duração de dois
anos.
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NOVO HAMBURGO

A equipe feminina de futsal do câmpus CAVG foi
campeã dos Jogos Escolares de Pelotas (JEPEL) 2014,
na categoria Juvenil sub-17.

Foi assinado, no dia 24 de setembro, na Prefeitura
Municipal de Jaguarão, o contrato para início das obras
do câmpus avançado Jaguarão. Os trabalhos iniciaram
no dia 13 de outubro e estendem-se até 8 de agosto de
2015. As novas instalações terão área de 12.743,33m² e
investimento inicial de R$ 4.520.000,00.

Os bolsistas do projeto de extensão “Aprendendo e
Ensinando Xadrez”, do câmpus Camaquã, junto com
os membros representantes do Clube Peão Coroado,
realizaram, no mês de agosto, quatro oficinas na Escola
Municipal de Ensino Fundamental Marina de Godoy
Netto. A atividade foi interativa e motivadora e os
participantes ainda receberam algumas orientações
para dar sequência à prática da modalidade na escola e
também em seus momentos de lazer.
O Núcleo de Gestão Ambiental Integrada (Nugai) do
Câmpus Camaquã, promoveu um concurso cultural
para a escolha da sua marca. Os alunos interessados
em participar deveriam preencher a ficha de inscrição,
anexando o desenho participante. O resultado foi
divulgado no dia 14 de outubro e o vencedor recebeu
um troféu.

A estação de geração de energia eólica e solar
Fotovoltaica localizada no câmpus CAVG, referente
ao projeto de Energias Renováveis para comunidades
rurais, foi ligada oficialmente à rede de energia elétrica
de distribuição pertencente à Companhia Estadual de
Energia Elétrica (CEEE). Os pesquisadores pretendem
analisar e estudar o funcionamento do sistema
microgeração.

JAGUARÃO

No dia 8 de outubro ocorreu a aula inaugural do curso
de especialização em ensino de Ciências “Educar pela
Pesquisa”. Este é o primeiro curso de pós-graduação
oferecido pelo câmpus.

Foi realizada no dia 25 de setembro uma audiência
pública na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo,
na qual foram apresentadas as especifidades do
câmpus avançado Novo Hamburgo e os trabalhos
desenvolvidos até o momento. Na oportunidade, ficou
definido o eixo tecnológico de Controles e Processos
Industriais, a partir do qual será decidido o primeiro
curso técnico a ser ofertado pelo câmpus.
A primeira turma do Pronatec/Mulheres Mil do
câmpus avançado Novo Hamburgo deu início as
suas atividades no fim de agosto. O curso oferecido
pelo programa é de recepcionista e as aulas serão
ministradas na Coordenadoria da Mulher de Novo
Hamburgo.

PELOTAS

NOVEMBRO

A Mostra de Cursos 2014 aconteceu de 13 a 17 outubro no
câmpus Pelotas. Cerca de 2,5 mil alunos de várias instituições
de ensino da cidade e região visitaram as dependências
do câmpus para conhecer um pouco mais sobre as opções
ofertadas pela instituição.

5/11
Mostra de Trabalhos dos
Cursos Binacionais

Mostra Rob: O Laboratório 14 do curso técnico em eletrônica,
do câmpus Pelotas, realizou a 3ª Mostra de Robótica,
Ciência e Tecnologia (Mostrarob) no mês de agosto. Esta
edição trouxe novidades: duas competições envolvendo
robôs e exigindo ainda mais raciocínio e criatividade dos
participantes.
Com a programação oficial, o curso técnico em mecânica
do câmpus Pelotas comemorou, no mês de setembro, os
seus 60 anos. O evento contou com palestras, minicursos e
apresentações de trabalhos de alunos.
Um grupo de dez alunos do curso técnico em eletrotécnica
surpreendeu estudantes e professores ao desenvolver,
com excelência, o protótipo de uma miniusina eólica. Eles
tiveram sucesso ao reproduzir a geradora de energia ainda no
primeiro semestre de aulas e ganharam o direito de participar
da exposição da semana acadêmica do curso.
Depois de sete meses fechado para obras e conclusão do
processo licitatório, a cantina do câmpus Pelotas está agora
sob nova administração e abriu as portas à comunidade
acadêmica no mês de setembro. Com um layout inspirado
numa cafeteria moderna, o estabelecimento oferece mais
de 20 itens, entre lanches, sanduíches naturais, salgados e
bebidas (não alcoólicas).

SAPIRANGA
No dia 7 de outubro, o câmpus Sapiranga completou um ano
de atividades. Para comemorar a data, uma série de ações
foram desenvolvidas durante a semana, como a ação social
“Dia das Crianças mais Feliz com o IFSul”. Na atividade, alunos
e servidores do câmpus doaram brinquedos que foram
repassados a crianças de entidades assistenciais da cidade.

Câmpus Santana do Livramento

6 e 7/11
II ROBOCHARQ

Câmpus Carqueadas

10 a 13/11
REDITEC

Porto Alegre | CONIF

11 e 12/11
III COBRE

Câmpus Porto Alegre - IFRS

17 a 20/11
Semana da Consciência Negra
Câmpus Camaquã

18 a 20/11
INOVTEC

Câmpus Sapucaia do Sul

18 a 21/11
II CaVG: Ciência e Extensão

Câmpus Pelotas-Visconde da Graça

DEZEMBRO
1 a 05/12
Prata da casa
Câmpus Pelotas

05/12
Confraternização de Final de Ano
Reitoria

10/12
Concerto Musicâmara
Câmpus Sapucaia do Sul

17/12
Confraternização de Final de Ano
Câmpus Sapucaia do Sul
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CIÊNCIA PARA O BEM

o nosso informativo institucional

Instituto Federal Sul-rio-grandense

JIC E MOSTRA DE EXTENSÃO:

valorização e divulgação das ações extensionistas
e da produção científica e tecnológica
Por Lúcia Volcan Zolin
Foto: Lúcia Zolin

CIÊNCIA PARA O BEM

CIÊNCIA
A SERVIÇO DO BEM COMUM
Diferentes projetos realizados no IFSul utilizam conhecimento
científico em prol da sociedade.
Nas próximas páginas, conheça algumas dessas iniciativas.

JIC E MOSTRA
DE EXTENSÃO
Valorização e divulgação
das ações extensionistas
e da produção científica
e tecnológica
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BAFÔMETRO
Projeto desenvolvido por
estudantes de Eletrônica
fatura R$ 30 mil no
Caldeirão do Huck
P. 13

QUANDO A
EMPATIA VIRA
AÇÃO
Projetos de extensão
desenvolvidos em
diferentes câmpus do
IFSul usam tecnologias
assistivas para trazer
mais qualidade de vida a
pessoas com deficiência
P. 16

IDIOMA
Câmpus Novo
Hamburgo oferece curso
de inglês para pessoas
em reabilitação química
P. 19

Pôsteres e mais pôsteres espalhados pelos
corredores e espaços de circulação: quem
frequentou o câmpus Bagé entre os dias
12 e 15 de agosto se deparou com uma
grande exposição. E por onde quer que
se fosse havia movimento: apresentações
orais, mesas redondas e seminários de
extensão. Tudo por conta da Jornada de
Iniciação Científica e Tecnológica (JIC) e
da Mostra de Extensão, eventos itinerantes
promovidos pelo IFSul que, este ano, foram
realizados em Bagé.
Organizadas em conjunto pela Pró-Reitoria
de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
(Propesp) e pela Pró-Reitoria de Extensão
(Proex), a JIC e a Mostra caracterizamse como espaços abertos a estudantes,
professores e técnico-administrativos
para troca de experiências por meio de
apresentações orais e de pôsteres, além de
mesas redondas e seminários.
Os eventos, que reuniram cerca de 700
estudantes, tiveram 320 trabalhos expostos
na forma de banners e aproximadamente
300 apresentações orais. Neste ano, também
foi aberto um espaço para apresentações
de trabalhos dos alunos do Programa

Entre os dias 12 e 14 de
agosto foram realizados,
no câmpus Bagé,
dois eventos de suma
importância para o IFSul:
a 7ª Jornada de Iniciação
Científica e a 3ª Mostra
de Extensão. Foram três
dias que proporcionaram
uma grande troca
de experiências e a
possibilidade de a
comunidade saber o que
os estudantes andam
inventando.

Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (Pibid). A JIC foi aberta, também,
à participação de trabalhos produzidos em
outras instituições de ensino.
“Estamos contentes com a participação
maciça dos nossos estudantes. A cada ano,
vemos que os problemas que acontecem
em uma edição não se repetem na seguinte”
disse o Pró-reitor de Pesquisa, Inovação e
Pós-graduação, Marcos Betemps.
A Mostra de Extensão reuniu trabalhos de
extensão do IFSul. Uma novidade desta
edição foram as apresentações orais dos
bolsistas, realizadas em mesas de troca de
experiências.
Paralelamente à Mostra, ocorreu o II
Seminário de Extensão, no qual foram
discutidas as políticas do instituto na área.
Segundo Porto Júnior, houve um aumento
expressivo de estudantes extensionistas.
“Durante o seminário, debatemos a política
de extensão para a utilização dos recursos
no ano que vem. Também decidimos que
serão dois editais, um em novembro e outro
em março, para a destinação de recursos
sistêmicos”, explicou.
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Palco livre: Espaço para a cultura
Uma das novidades deste ano foi o Palco Livre, espaço aberto para
manifestações artísticas de estudantes e servidores do IFSul. Nesse
projeto, alguns talentos da instituição puderam mostrar ao público
trabalhos de cunho artístico, amadores e profissionais.
Porto Júnior destacou de forma positiva a criação do espaço cultural,
salientando a participação de um casal de quilombolas. “Eles nos
agraciaram com suas músicas e os nossos alunos nos proporcionaram
bons shows”, finalizou.
Apresentação artística no Palco Livre

Organização e avaliações
A JIC é realizada em conjunto com a Mostra
de Extensão. Durante o ano são realizadas
reuniões semanais entre a Propesp e Proex,
para planejar e distribuir as ações de cada
servidor no evento.

Cada Pró-reitoria nomeia uma comissão
que se responsabiliza pela realização das
atividades globais para o evento como o
desenvolvimento da página, arte gráfica,
compra dos materiais, livro de resumos,
alojamento de alunos, certificação aos
participantes, cerimonial, coffee break, entre
outros.

PROPESP: Jornada de Iniciação Científica
O texto a seguir foi escrito pelos servidores
da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e
Pós-graduação (Propesp) envolvidos com a
organização e execução da JIC. Eles falam
sobre a importância do evento para os
estudantes, servidores e para a própria Próreitoria, bem como sobre os desafios que a
Jornada oferece.

Além disso, o evento proporciona para o
estudante uma visão global do que está
sendo realizado por outros estudantes no
instituto, ampliando significativamente sua
fonte de conhecimento e interação social,
indispensáveis ao cumprimento da principal
Missão Institucional: a formação integral
dos nossos alunos.

“A Jornada de Iniciação Científica é um
momento Institucional ímpar a toda
comunidade envolvida:

Servidores
É o momento ápice de um desenvolvimento
contínuo que tem sequência ano após ano,
pois assim que se encerram as atividades
de uma JIC, uma próxima já começa a ser
planejada e organizada, envolvendo os mais
diferentes níveis de conhecimento e setores,
desde Compras, Transporte, Gráfica,
Financeiro, Comunicação Social, Tecnologia
da Informação até outros que se articulam
para auxiliá-los.

Estudantes
É um momento que vai muito além da
apresentação dos resultados dos projetos
de pesquisa dos quais fazem parte, visto
que é uma excelente oportunidade para
desenvolver outras habilidades inerentes
à sua formação, como por exemplo, a
capacidade de organização, comunicação
e planejamento, que são diferenciais
importantes para concorrer no atual
mercado competitivo de trabalho.
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Também é um momento de interação
mais efetiva com os demais servidores do
instituto, tendo em vista que nossa estrutura
organizacional está disposta em diversas

“É o momento
ápice de um
desenvolvimento
contínuo que
tem sequência
ano após ano,
pois assim que
se encerram as
atividades de
uma JIC, uma
próxima já começa
a ser planejada e
organizada”

Instituto Federal Sul-rio-grandense

cidades do Estado. Considerando isso, a
atual concepção do evento contempla um
câmpus diferente a cada ano.
Pró-Reitoria
Das diversas ações existentes, esta é uma
ação de grande importância, pois por meio
da realização da JIC podemos auxiliar no
cumprimento efetivo do papel educativo
e social inerente à missão institucional.
Destarte, e não menos importante, os
resultados positivos obtidos com as
apresentações dos alunos nos possibilitam
dar continuidade à captação de recursos
financeiros externos dos Órgãos de
Fomento à Pesquisa.
Desafios e dificuldades
Uma das principais dificuldades encontradas
para realização do evento reside no fato de
ele acontecer em uma cidade diferente de

onde as ações são planejadas. Entretanto,
temos encontrado uma receptividade muito
acolhedora por parte das direções dos
câmpus, que não medem esforços para nos
atender e disponibilizar localmente toda
a estrutura necessária para que o evento
aconteça da melhor forma possível. Não
foi diferente este ano em Bagé. Tivemos
todo o apoio de que precisávamos para
realizar a 7ª JIC e, com certeza, esse foi um
dos fatores preponderantes para o sucesso
total do evento. Outro grande desafio é
conciliar as atividades de planejamento das
JIC com a rotina diária da Pró-reitoria, pois
não há uma equipe exclusiva que trabalhe
na realização do evento. Entretanto, temos
conseguido superar esses desafios e, com
a união da equipe Propesp e apoio dos
diversos setores institucionais, realizar
com êxito anualmente a JIC. Que venha a
próxima!”

PROEX: Mostra de extensão
Abaixo, a equipe da Proex, organizadora
da Mostra de Extensão, também aborda
aspectos importantes sobre o evento:
“A 3ª Mostra de Extensão começou a ser
organizada em março deste ano. Em uma
primeira instância, foram discutidos os
materiais a serem utilizados, encaminhada
a compra dos mesmos e discutido qual
câmpus sediaria o evento.
Durante o processo, foi feita uma avaliação
do evento anterior e propostas mudanças
para este ano; organizadas comissões
responsáveis pelo recrutamento de
avaliadores, mediadores e definição das
avaliações; comissão de cultura, comissão
de infraestrutura e alojamento, além de
discutirmos o que seria necessário para a
construção do site do evento.
Toda a equipe da Proex esteve envolvida:
aproximadamente 17 pessoas. O maior
desafio foi coordenar um grande grupo
de pessoas envolvidas no evento, os
avaliadores, as delegações dos câmpus, os
servidores envolvidos diretamente nos dias
do evento.

No evento
O trabalho da Proex começou na véspera,
com a organização dos pôsteres para
apresentação. Iniciado o evento, a PróReitoria encarregou-se do credenciamento
dos participantes, da cerimônia de abertura
e da organização e acompanhamento dos
detalhes humanos e estruturais para que
tudo transcorresse de forma adequada.
O trabalho culminou com a avaliação
dos pôsteres, certificação dos trabalhos
revelação e cerimônia de encerramento.

Avaliação

o nosso informativo institucional

“A participação
dos alunos e seus
orientadores, a
disposição dos
avaliadores, o
comprometimento
do câmpus Bagé e
a primeira edição
do palco aberto
foram pontos altos
do evento”

A participação dos alunos e seus orientadores, a disposição dos
avaliadores, o comprometimento do câmpus Bagé e a primeira
edição do palco aberto foram pontos altos do evento. É claro
que para um evento que envolve 14 câmpus e em torno de 700
pessoas, encontramos algumas dificuldades, que toda a equipe
se empenhou em solucionar. Temos ainda alguns aspectos que
devemos aperfeiçoar, no entanto, a união e o comprometimento
da equipe na realização do evento são aspectos que merecem ser
destacados e contribuíram para o seu êxito.”
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“Vocês que estão
nesse processo têm
a responsabilidade
de desenvolver
projetos com
discernimento do
que é certo e do
que é errado. E,
hoje, vocês estão
tendo uma grande
oportunidade
de construir
conhecimento”

com discernimento do que é certo e do
que é errado. E, hoje, vocês estão tendo
uma grande oportunidade de construir
conhecimento. O ‘hoje’ é um presente! Hoje
se constrói o mundo de amanhã”, conclui.

Premiações

“Vocês que estão nesse processo têm a
responsabilidade de desenvolver projetos
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Por Alexandre Abreu

No início, a intenção era apenas tirar a nota
necessária para aprovação na disciplina. No
entanto, bastou o projeto de um bafômetro
para caminhões sair do papel, para a vida
de Augusto Silva, Felipe Pinz e Jarbas
Carriconde Júnior mudar completamente.
De estudantes do curso técnico em
eletrônica eles passaram a celebridades
instantâneas ao levarem o prêmio máximo
de R$ 30 mil no quadro Jovens Inventores,
exibido pelo programa Caldeirão do
Huck, da Rede Globo. Agora, chovem
convites para participação em eventos e as
conquistas em feiras e mostras tecnológicas
viraram rotina para o trio.
Foto: Alexandre Abreu

Para conhecer os trabalhos premiados acesse:

http://tinyurl.com/jicmostra

O mesmo ser humano, avalia o reitor,
descobriu o coquetel para tratar
pessoas portadoras do HIV e também
medicamentos que causam dependência
química. “Que ciência é essa que cria
monstros?”, questiona. A ciência pode
ser usada para o bem ou para o mal”, fez
questão de destacar.
Nesse sentido, o reitor também aponta o
papel dos estudantes do IFSul. “A ciência
já está sendo feita por vocês. Assumam o
compromisso de buscar o melhor para as
pessoas. Busquem soluções”, motivou.

FATURA R$ 30 MIL NO
CALDEIRÃO DO HUCK

Programa exibido em 09/08/2014

Foto: Mariana Neto

Ao avaliar a importância desses eventos
para o IFSul, o reitor Marcelo Bender
propõe algumas reflexões. Para Bender,
é importante que os alunos do IFSul se
dediquem às pesquisas que promovam a
qualidade de vida das pessoas, e não para
aquelas que ocasionem malefícios para
a sociedade, como por exemplo, as que
resultaram na criação da bomba atômica.
“O homem descobre coisas boas e ruins e
as usa”, disse.

BAFÔMETRO
DESENVOLVIDO
POR ESTUDANTES
DE ELETRÔNICA

Projeto de estudantes do câmpus
Pelotas tem como proposta diminuir
os acidentes de trânsito causados
pela ingestão de álcool: um trabalho
desenvolvido no Laboratório 14 e
que ganhou repercussão no Brasil
inteiro.

Reitor Marcelo Bender Machado

MARCELO BENDER:
Ciência para o bem

Instituto Federal Sul-rio-grandense

Foto: Caldeirão do Huck - TV Globo
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Ana Mercedes Carballo Ortiz, um dos destaques da 3ª Mostra
de Extensão, recebendo o certificado do Pró-reitor de
Extensão Manoel Porto Júnior.
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“Ao saber que eu era filho único e ver que
minha mãe é muito preocupada comigo,
o Luciano Huck brincou conosco, me
chamando de Jarbinhas e perguntando se
ela não gostaria que eu colocasse um casaco,
por causa do ar condicionado do estúdio”,
conta.

Solução de sucesso

Depois, confirmando o bom momento,
os guris ficaram com o primeiro lugar na
Mostra de Ciência e Tecnologia, inserida
pela primeira vez na programação da
Mostra de Robótica, Ciência e Tecnologia
(Mostrarob) do câmpus Pelotas. O feito
garantiu ainda uma vaga para participação
na Mostra Internacional de Ciência e
Tecnologia (Mostratec), prevista para final
de outubro, em Novo Hamburgo (RS).

O projeto surgiu de um problema real. Os pais de dois
dos três alunos do grupo, que trabalham no transporte de
cargas, sempre mostraram preocupação com o alto índice
de acidentes ocasionados pela ingestão de álcool. Foi a
partir daí que o trio começou a pensar um dispositivo
eletrônico para controlar o sistema de ignição de caminhões,
acoplado a um bafômetro tradicional.

Foto: Ronaldo Ostermann

“Estamos vivendo um sonho. A ficha ainda
não caiu”, diz Jarbas que, do grupo, talvez
tenha sido aquele que mais foi sacudido pela
fama repentina. Durante a apresentação do
projeto no Caldeirão do Huck, no dia 9 de
agosto, ele roubou a cena ao protagonizar
com a mãe Cátia um dos momentos mais
engraçados do programa.

Instituto Federal Sul-rio-grandense

Foi o suficiente para Jarbas cair nas graças
da plateia (principalmente do público
feminino) e ver sua popularidade nas
redes sociais ir às alturas. Milhares de
postagens no Twitter e Facebook, além
da explosão das hashtags #jarbinhas
#jarbinhascolocaocasaco, fizeram do
menino de Arroio Grande uma das figuras
mais conhecidas do câmpus Pelotas.

“Mostramos que com
empenho e conhecimento é
possível aliar, com sucesso,
ensino, pesquisa e extensão”

“Um dos diferenciais dos institutos federais em relação
às universidades é o processo de verticalização, no qual o
estudante pode percorrer toda a sua trajetória acadêmica,
do nível médio à pós-graduação, dentro de uma mesma
instituição. Além disso, no IFSul, a cultura da pesquisa está
sendo bastante fortalecida e o câmpus Pelotas, por exemplo,
está muito bem instrumentalizado para trabalhar nesta
área”, observa o diretor-geral do câmpus Pelotas, Rafael
Blank Leitzke.

“Praticamente todos os projetos desenvolvidos no
Laboratório 14 são reconhecidos nas mais importantes
feiras de ciências do país. E isso é uma prova de que a
filosofia de trabalho implantada há oito anos vem dando
resultado e ajudando a ratificar a posição de destaque do
IFSul no cenário nacional”, observa.

Participação na Febrace

Mais recentemente, a convite do Ministério
da Educação (MEC), eles representaram
todos os institutos federais do país na 8ª
Olimpíada do Conhecimento, realizada
entre os dias 3 e 6 de setembro, no Centro
de Convenções Expominas, em Belo
Horizonte (MG), considerada o maior
torneio de educação profissional das
Américas.

Participação na Olimpíada do Conhecimento
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Cerca de 70% desta nova etapa do projeto já está concluída.
O trio vem trabalhando quase que diariamente no sistema
e diz que não está enfrentando dificuldades operacionais.
Agora, a proposta é deixar o equipamento mais compacto,
para que seja posicionado no painel de caminhões sem
ocupar muito espaço.

Professor e orientador Rafael Galli

Fotos: arquivo pessoal

Esse, segundo ele, foi um episódio muito
divertido, que agora faz parte do passado.
O foco, ressalta, foi e sempre será o projeto,
tanto que tudo o que está acontecendo de
maravilhoso na vida de Augusto, Felipe
e Jarbas é graças ao badalado bafômetro
para caminhões. A caminhada de sucesso
começou em março, quando conquistaram
o prêmio de excelência em iniciação
científica concedido pela Associação
Brasileira de Incentivo à Ciência (Abric),
ao apresentarem o equipamento na 12ª
Feira Brasileira de Ciências e Engenharia
(Febrace), em São Paulo (SP).

“Os estudantes lançaram a ideia e foram para o laboratório
encarar o desafio. O resultado final não poderia ter sido
melhor. Mostramos que com empenho e conhecimento é
possível aliar, com sucesso, ensino, pesquisa e extensão”,
avalia o professor e orientador Rafael Galli, que fez questão
de destacar o trabalho realizado no Laboratório 14 do curso
técnico em Eletrônica.

Já para a Mostratec deste ano, prevista para final de
outubro, o bafômetro deve apresentar novidades. Trata-se
de um sistema de reconhecimento de íris, criado para evitar
que um condutor aprovado no teste possa passar a direção
a outro, com índice de álcool no sangue acima do permitido
pela lei.

Foto: Alexandre Abreu
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O condutor é submetido a um teste para verificar a
quantidade de álcool no sangue toda vez que for necessário
ligar o veículo. Um display LCD informa ao motorista o
instante em que ele deve soprar no bafômetro. Conforme os
níveis detectados e a lógica de programação do dispositivo,
o veículo será ligado ou não. Caso a ignição seja bloqueada,
será mostrada a quantidade de álcool detectada em um
sequencial de LEDs.

Jarbas Carriconde Júnior, Felipe Pinz e Augusto Silva
1º lugar na Mostra de Ciência e Tecnologia da Mostrarob

Devido à sua praticidade e simplicidade, o controlador de
ignição proposto pode ser instalado em carros, motos e
caminhões. O dispositivo deve ser instalado em série, entre
a chave de partida do veículo e o restante do sistema de
ignição. Com exceção do sensor de álcool, toda a tecnologia
foi desenvolvida no próprio curso, no Laboratório 14.

Articular de forma eficiente o tripé ensino-pesquisaextensão tem sido um dos focos da maior escola do IFSul,
segundo Leitzke. O diretor-geral acredita que é crescente o
nível de envolvimento dos estudantes em projetos fora da
sala de aula, fruto do estímulo de professores que acreditam
no potencial de seus alunos e na missão dos institutos em
promover a pesquisa para a solução de problemas reais da
sociedade.

O bafômetro de caminhão foi apresentado pela primeira
vez na Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia
(Mostratec), realizada em novembro do ano passado,
emNovo Hamburgo (RS).

“Vejo alunos cada vez mais interessados em trabalhar
com a pesquisa aplicada. Temos professores qualificados,
motivados e a estrutura adequada para realmente fazer as
coisas acontecerem”, afirma.
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QUANDO A EMPATIA

VIRA AÇÃO

Projetos de extensão desenvolvidos em
diferentes câmpus do IFSul usam tecnologias
assistivas para trazer mais qualidade de vida a
pessoas com deficiência.

Por Greice Gomes

A palavra “empatia” dá nome à capacidade
de compreender o sentimento de outra
pessoa imaginando-se nas mesmas
circunstâncias. Esta palavra, de definição tão
abstrata, possui, no entanto, um significado
bastante concreto para alguns alunos,
professores e técnicos do IFSul. Com o
objetivo de facilitar a vida de pessoas com
deficiência, projetos são desenvolvidos
em diferentes câmpus do instituto. De
uma série de trabalhos desenvolvidos na
instituição, três foram apresentados ao
público no 1º Seminário de Tecnologia
Assistiva e Acessibilidade, ocorrido em
agosto, no câmpus Pelotas.
Colocar-se no lugar do outro possibilitou
que os integrantes desses projetos não
apenas imaginassem como a deficiência
impõe difíceis limitações a algumas pessoas,
como também pensassem em soluções para
atenuar essas restrições. Assim, cada equipe,
de diferentes formas e com objetivos

diversos, está usando a ciência e a tecnologia
em prol de quem torna esse trabalho ainda
mais gratificante: as crianças.
O incentivo ao desenvolvimento de
tecnologias assistivas no IFSul, de acordo
com o pró-reitor adjunto de Extensão,
Miguel Arcanjo Vidinha Baneiro, faz parte
dos esforços do instituto para possibilitar
que pessoas com deficiência tenham mais
autonomia e independência. “Precisamos
tratar a diferença com um olhar específico,
permitindo que o aluno com deficiência
desenvolva seu potencial”, afirma. As ações
do instituto na área vão ao encontro desse
objetivo. Segundo o diretor de ensino do
câmpus Pelotas, João Francisco de Castro
Collares, o IFSul está ampliando o número
de editais que priorizem as tecnologias
assistivas.
Conheça, a seguir, um pouco dos projetos
de extensão na área realizados no IFSul.

Cadeiras adaptadas
Pessoas diferentes, necessidades distintas: foi com isso em
mente que a equipe do projeto de extensão realizado em
Passo Fundo desenvolveu seu trabalho. Confrontados com
a realidade de alunos com deficiência física e/ou múltipla,
da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
da cidade, os integrantes do projeto verificaram que as
cadeiras de rodas tradicionais não atendiam às necessidades
específicas de cada aluno. A solução? Invertendo o padrão:
em vez de a criança ter de se adaptar à cadeira, era preciso
tornar as cadeiras adaptáveis a elas.
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Com essa percepção, o grupo de pesquisa, capitaneado
pelo professor do curso técnico em mecânica, Claudio
Oliveira, começou a estudar que tipo de melhoria poderia
ser feita para cada aluno. Em parceria com a fisioterapeuta
da APAE, Iriana Bertoldi, eles identificaram que as cadeiras
tradicionais não permitiam a personalização da postura
da criança, o que poderia acarretar problemas futuros no
desenvolvimento do corpo.

Instituto Federal Sul-rio-grandense

De acordo com a fisioterapeuta, as cadeiras
de rodas possuem um formato padrão
que permite alguns ajustes. No entanto,
algumas crianças não encontram uma
posição ideal com essas adaptações. “Além
de pensarmos no conforto desses alunos,
estamos acrescentando funcionalidades para
auxiliá-los no cotidiano escolar, como uma
mesa com regulagem de altura, um encosto
que se adeque à curvatura correta da coluna
e um assento para evitar que a criança
escorregue”, complementa.

A partir dessas observações, o grupo
trabalha desde março na modelagem virtual
dos acessórios, para, em seguida, iniciar a
construção e montagem das cadeiras que
beneficiarão, inicialmente, cinco alunos.
A meta do projeto é iniciar a confecção
dos materiais ainda em outubro. “Com
as devidas adequações, a criança terá
mais estabilidade e integração sensorial,
o que potencializará a funcionalidade do
equipamento”, destaca Claudio.

Plataforma educacional web
Auxiliar o professor a desenvolver as
potencialidades do aluno com deficiência
intelectual é o objetivo do projeto “Meu
cantinho especial”, realizado no câmpus
Pelotas. O trabalho, que consiste na
criação de uma plataforma educacional
web específica para esse público, surgiu da
parceria feita com a APAE Capão do Leão,
onde uma das bolsistas, aluna do curso
de tecnologia em sistemas para Internet,
Fernanda Silveira, foi professora por três
anos.
Lá, Fernanda percebeu que os jogos
e plataformas educativas tradicionais
dificultavam as aulas de informática para
os alunos com deficiência. “Era difícil
achar um software que se adequasse às
necessidades das crianças e ainda mostrasse
a evolução delas no aprendizado”,
argumenta Fernanda, que precisava recorrer
a um bloco de notas para fazer as anotações
sobre o desenvolvimento de cada um.
Da experiência prática nasceu a ideia: por
que não unir tecnologia e educação para a
inclusão digital dos alunos com deficiência?
A concepção da plataforma desenvolvida
no projeto pretende não apenas auxiliar

“Era difícil achar um software que
se adequasse às necessidades
das crianças e ainda mostrasse a
evolução delas no aprendizado”
Fernanda Silveira - aluna do curso de TSI/IFSul

no desenvolvimento do aluno, com jogos
e conteúdos feitos para ele, mas também
fornecer ao professor dados mensuráveis
sobre a evolução do estudante, como o
tempo usado para a execução de uma
atividade e a quantidade de tentativas feitas
até o acerto.
De acordo com o coordenador do projeto,
professor do curso de tecnologia em
sistemas para Internet, Rafael Cunha
Cardoso, a ideia do projeto, inicialmente
concebido em parceria com a APAE
Capão do Leão, é expandi-lo para outras
escolas, especiais e regulares. “Já contamos
com a parceria de duas escolas em Pelotas
e uma no Capão do Leão, mas assim
que terminarmos o período de testes
queremos ampliar o número de instituições
beneficiadas”, conta.
Foto: pexels.com
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CÂMPUS NOVO HAMBURGO

Prancha de comunicação alternativa

oferece curso de inglês para
pessoas em reabilitação química

Ao perceber as dificuldades de comunicação
de uma aluna da APAE da cidade, o grupo
de pesquisa do câmpus Bagé propôs
a criação de um aplicativo para tablets
que facilitasse a compreensão das suas
necessidades por familiares e professores. A
menina, de 12 anos, possui paralisia cerebral
e tem dificuldades motoras e de fala, tendo
alguns movimentos coordenados nos
membros inferiores.

A concepção da prancha, idealizada pelas
bolsistas Vitória Vasconcellos da Luz
e Andressa Flores Vasques, as quais já
tinham envolvimento com a APAE anterior
ao projeto, leva em conta aspectos de
acessibilidade. Para ser funcional para a
criança, a prancha, cujo primeiro protótipo
foi apresentado na 8ª Mostra de Ciências
e Tecnologias (Mocitec), no câmpus
Charqueadas, possui elementos visuais
claros e sinais sonoros.

“Com a prancha de comunicação, é
possível criar perguntas e respostas
pré-programadas que permitam a ela
responder a estímulos externos”

Instituição está colaborando para
que pessoas consigam superar a
dependência química através da
aprendizagem de um novo idioma.

mostrando que continuar estudando é uma
forma de crescimento tanto pessoal, por
meio da superação das dificuldades, quanto
profissional, criando mais oportunidades no
mundo do trabalho”, salienta o diretor.

Oferecer novas perspectivas de vida para
as pessoas que enfrentam a dependência
química através do estudo de um novo
idioma é a proposta do curso de inglês
básico ofertado pelo câmpus Novo
Hamburgo. Os beneficiados desta ação são
os internos e os funcionários do Centro de
Atenção Urbana à Dependência Química
(Caudec) do município.

Conforme a presidente da Caudec,
Rosangela Scurssel, a proposta foi
inovadora, apresentando benefícios
diferentes para os residentes do centro.
“O curso de inglês, através do IFSul, além
de ser importante como qualificação,
ainda é visto como terapêutico, no sentido
de superação e, em muitos casos, uma
oportunidade que jamais sonharam em ter”,
avalia.

De acordo com o diretor do câmpus Novo
Hamburgo, Gelson Corrêa, a proposta
se diferencia das atividades do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (Pronatec), já que favorece uma
comunidade específica.

Rafael Rodrigues Bastos - coordenador do projeto

A plataforma, que em sua primeira versão
já contempla várias funcionalidades, ainda
continua em aprimoramento. Para a equipe,
a próxima meta é ampliar os recursos da
prancha e torná-la acessível a crianças
com autismo e surdez, tendo, neste caso,
adaptação à Língua Brasileira de Sinais
(Libras).

Terças e quintas-feiras são os dias em que
a turma de 20 alunos se reúne dentro do
centro de reabilitação para estudar inglês.
“Trazê-los para dentro da sala de aula
é uma grande conquista, pois estamos

“Trazê-los para dentro da sala de aula
é uma grande conquista, pois estamos
mostrando que continuar estudando é
uma forma de crescimento tanto pessoal,
por meio da superação das dificuldades,
quanto profissional, criando mais
oportunidades no mundo do trabalho”
Gelson Corrêa - Diretor do câmpus Novo Hamburgo

Foto: arquivo pessoal

O primeiro protótipo, além das perguntas e
respostas pré-programadas, emite sons para
proporcionar mais autonomia à criança.
“Com os sons, ela pode chamar alguém
para ajudá-la e não apenas depender que
alguém vá até ela para perguntar se precisa
de algo”, destaca Rafael. Segundo ele,
outra preocupação na criação da prancha
foi torná-la bastante útil às principais
necessidades da menina. “Dividimos a tela
com figuras que representam áreas da casa.
Assim, ela pode usar o pé para indicar em
que cômodo gostaria de ir e, na próxima
tela, selecionar o que precisa fazer nele”,
complementa.

Foto: freeimages.com

Em contato com a educadora e a
fisioterapeuta da APAE, o grupo percebeu
que poderia utilizar os movimentos dos pés
da menina para ajudá-la a expressar suas
vontades e necessidades. “Com a prancha
de comunicação, é possível criar perguntas e
respostas pré-programadas que permitam a
ela responder a estímulos externos”, ressalta
o coordenador do projeto, o analista de
tecnologia da informação do câmpus Bagé,
Rafael Rodrigues Bastos.

Por Karina Vaz

Vitória Vasconcellos da Luz e Andressa Flores Vasques: Idealizadoras do projeto
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O IFSul está

Câmpus Gravataí

MAIOR!
Por Paulo Cunha

A previsão é de que, a partir de novembro,
sejam ofertados mais cursos técnicos,
por meio do programa Profuncionário.
Serão 160 vagas em alimentação escolar,
infraestrutura escolar, multimeios didáticos
e secretaria escolar. No primeiro semestre
de 2015, ainda está previsto o início do
curso técnico integrado em informática para
a Internet.

conselhos de desenvolvimento locais.
Os levantamentos sobre as necessidades
regionais foram apresentados pela comissão
de implantação dos câmpus pertencentes
à terceira fase, tendo como base relatórios
do Observatório da Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e
Tecnológica - Núcleo de Desenvolvimento
de Metodologias do IFSul.

O câmpus Lajeado iniciou suas atividades
em 11 de agosto de 2014. Atualmente,
oferta o curso técnico em administração,
estando previsto para 2016 o início dos
cursos técnicos em automação industrial
e alimentos, pois ambos dependem de um
ambiente específico para funcionamento.
No momento, o câmpus funciona de
forma provisória nas dependências da
Escola Municipal de Ensino Fundamental
Campestre, no bairro Campestre, a uma
distância de 1km do terreno onde será
construída a sede definitiva, no bairro
Olarias. Com seis docentes e onze técnicoadministrativos, a previsão é de que, com
uma próxima liberação de cargos, o câmpus
tenha 30 servidores.
De acordo com o diretor-geral do câmpus,
Luis Afonso Tavares Alves da Fonseca,

Instalações provisórias do câmpus Gravataí

Com nove servidores técnicoadministrativos e cinco docentes, o câmpus
funciona provisoriamente em um prédio
cedido pela prefeitura, onde era a Escola
Municipal Idelcy Silveira Pereira. O
endereço é Estrada da Cavalhada, 1370,
bairro Morada Gaúcha.

A seguir, falamos sobre os novos câmpus
e os cursos ofertados, as perspectivas de
oferta dos novos cursos e a palavra dos
diretores sobre os desafios de dirigir os
câmpus em implantação.

Câmpus Lajeado
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As atividades letivas no câmpus Gravataí
iniciaram em 14 de agosto deste ano.
Atualmente, o câmpus oferta o curso
técnico em informática. Pelo Mulheres Mil
é ofertado o curso de pintora de obras,
atendendo 20 mulheres em situação de
vulnerabilidade social.

é um desafio envolvente e, ao mesmo
tempo prazeroso, dirigir um câmpus em
implantação. “Passamos por todas as fases
do processo, desde a escolha do terreno
até a expectativa de formatura da primeira
turma. Outro fator que nos deixa bastante
contente é o de divulgar a instituição para
regiões que desconheciam o que o instituto
oferece”.

A tarefa de dirigir um novo câmpus é mais
um desafio na carreira do diretor-geral do
câmpus Gravataí, Renato Meireles. “Estou
no IFSul há mais de 30 anos e, após passar
por vários cargos de gestão, sinto-me
como se estivesse começando a trabalhar
na instituição agora. Estou contando com
a inestimável colaboração dos colegas
de gestão e dos novos servidores. Cabe
destacar, também, o apoio da reitoria como
um todo e dos diretores–gerais dos demais
câmpus do IFSul”, afirma.
Câmpus Sapiranga

Câmpus Sapiranga
O primeiro curso ofertado pelo câmpus
Sapiranga, cujas atividades letivas
começaram em 7 outubro de 2013, foi
o técnico em manutenção e suporte em
informática. O curso foi implantado após
a realização de pesquisas sobre o emprego
formal, ouvindo a comunidade através da
realização de audiências públicas.

Aula no câmpus Lajeado

Atualmente, são ofertados os
cursos técnicos em eletromecânica e

eletroeletrônica. O câmpus também oferece
cursos pelo Pronatec e pelo Programa
Mulheres Mil. A previsão é de que também
sejam ofertados cursos do Profuncionário
em alimentação escolar, infraestrutura
escolar e multimeios didáticos. Os cursos
funcionarão em três polos de Educação a
Distância (Sapiranga, Novo Hamburgo e
Santo Antônio da Patrulha).

Fotos das páginas 20 a 23: arquivo do IFSul

A terceira fase da expansão da Rede Federal de
Educação Profissional e Tecnológica está em pleno
desenvolvimento no IFSul. Nesta fase, o instituto
ganhou três novos câmpus e dois câmpus avançados.
Até começarem as aulas nos câmpus do
IFSul que compõem a terceira fase da
Expansão da Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica foi percorrido
um longo caminho. Após a escolha dos
terrenos - doados pelas prefeituras - foram
realizadas audiências públicas para definir
quais cursos, dentre os disponíveis no
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos
do Ministério da Educação (MEC) seriam
oferecidos inicialmente em cada câmpus. A
decisão leva em consideração levantamento
de dados do emprego das microrregiões,
pesquisas com estudantes e empresas,
reuniões com entidades de classe e

Instituto Federal Sul-rio-grandense
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O câmpus conta com 13 docentes e 12
técnico-administrativos e já funciona em seu
prédio definitivo, situado na Avenida Carlos
Gilberto Weiss, 155, Bairro Oeste.
De acordo com o diretor-geral, José
Luiz Lopes Itturriet, a experiência de
dirigir um câmpus em expansão é única,
trabalhosa, porém prazerosa. “Temos

Câmpus avançado Jaguarão
As aulas no câmpus Jaguarão iniciaram em
4 de agosto de 2014, com o curso técnico
binacional em edificações, para 16 alunos
brasileiros e 16 uruguaios. Em parceria
com a prefeitura, o câmpus ainda realiza
três cursos técnicos do Profuncionário:
alimentação escolar, multimeios didáticos e
secretaria escolar. Para o segundo semestre,
serão mais dois cursos: ajudante de obras,
pelo Pronatec, e pintora de obra, pelo
Mulheres Mil.

refletido continuamente sobre o papel
que exercemos como trabalhadores em
educação e a melhor forma de atuarmos
numa importante região como a do Vale
dos Sinos, na formação de pessoas de
forma integral. Esse é o objetivo nosso e de
todos os servidores do câmpus Sapiranga”,
destaca.

Para o diretor do câmpus, Fabian
Debenedetti, dirigir um câmpus em
implantação tem um duplo significado. “Por
um lado, multiplicam-se os desafios, na
medida em que temos de atender às mais
diversas demandas com menos pessoas,
criando a solução em um percurso que
ninguém antes tinha trilhado, e, por outro, é
um processo instigante e muito gratificante,
pela mesma condição desafiadora”. O
dirigente também destaca o apoio dado pelo
IFSul e pelos colegas.

Para 2015, está prevista a oferta do curso
integrado de técnico em edificações,
com duas turmas (manhã e tarde) e um
Proeja nesta mesma área. Para 2016, será
oferecido o curso técnico em cozinha. Com
a transformação do câmpus avançado em
câmpus, também poderão ser ofertados
cursos no eixo tecnológico de processos
industriais.
As instalações atuais são cedidas pelo
câmpus Jaguarão da Unipampa. A previsão
é de que as obras do prédio definitivo
comecem no início de outubro, no chamado
Corredor das Tropas. Será construído um
prédio funcional (administrativo e salas de
aula) e também um prédio para o curso
de edificações, ambos com previsão de
conclusão na metade de 2015. Até lá, será
feita uma reforma no prédio cedido pela
prefeitura, adequando-o para o uso como
auditório e como local para ministrar o
curso de cozinha.
Atualmente, o câmpus conta com 11
servidores, e ainda é aguardada a vinda de
mais uma servidora. São esperadas, até o
final do ano, vagas de docentes e de técnicoadministrativos.

22

Instituto Federal Sul-rio-grandense

Aula no câmpus Jaguarão

Aula no câmpus Jaguarão

Curso de auxiliar de recursos humanos - Câmpus Novo Hamburgo

Câmpus avançado
Novo Hamburgo

definitiva do câmpus avançado Novo
Hamburgo está em processo de doação pela
prefeitura municipal.

O início das atividades ocorreu em 26
de maio deste ano, com três cursos do
Pronatec: inglês básico, espanhol básico e
reparador de redes de computadores. Pelo
Mulheres Mil, foram oferecidos os cursos
de programador web e recepcionista. No
momento, está em andamento um curso
de inglês básico numa instituição para
recuperação de dependentes químicos.

Os cursos são ofertados em vários locais
da cidade, liberados pelas secretarias
da prefeitura. O atendimento externo
é realizado no polo UAB de Novo
Hamburgo, localizado na avenida Pedro
Adams Filho, 4918, 3º andar, no centro
da cidade. Os trabalhos administrativos
são apoiados por servidores do câmpus
Sapiranga.

Em setembro, teve início o curso de
auxiliar de recursos humanos (Pronatec),
em outubro começou o curso de espanhol
do e-tec idiomas, para novembro ocorrem
quatro cursos pelo Profuncionário:
secretaria escolar, alimentação escolar,
infraestrutura escolar e multimeios
didáticos, todos no polo UAB de Novo
Hamburgo, com a expectativa de matricular
160 servidores do estado e do munícipio.
O imóvel onde será construída a sede

“O nosso objetivo é o de construir uma
escola agradável para alunos e servidores,
não somente quanto à estrutura física,
mas um lugar onde as pessoas sintamse acolhidas e motivadas a estudar.
Também queremos apoiar os servidores
no desenvolvimento de seus trabalhos,
oportunizando um ensino de qualidade aos
alunos e uma escola aberta à comunidade”,
salienta o diretor do câmpus, Gelson
Corrêa.
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Primeiras atividades

que vai além da sala de aula
Por Luiza Meirelles

Alunos do câmpus CAVG estão tendo a chance de vivenciar na
prática aquilo que viram ou ainda verão em aula. E o bom de tudo
é que o projeto está despertando o espírito empreendedor dos
participantes.
Partindo da ideia de que todo
conhecimento é mais bem compreendido
através da prática, alunos do segundo
semestre do curso superior de Tecnologia
em Gestão Ambiental do câmpus PelotasVisconde da Graça (CAVG) trabalham
há quatro meses na Empresa Júnior
Ambientação. O projeto, criado no dia
15 de abril deste ano, proporciona aos
estudantes a aplicação prática de todo o
conhecimento teórico aprendido em sala
de aula. Entre as tarefas que a empresa se
disponibiliza a prestar estão a implantação
de programas de licenciamento ambiental
municipal, o gerenciamento de resíduos
sólidos urbanos e industriais, o Cadastro
Ambiental Rural (CAR) e relatórios de
impacto ambiental.
A coordenadora do projeto, Maria de
Fátima Magalhães Jorge, explica que esse
tipo de atividade desperta no aluno o olhar
crítico e empreendedor, além de auxiliar
na sua inserção no mercado de trabalho
futuramente. “Os alunos não estão só
recebendo conteúdos distribuídos nas
diversas disciplinas e assistindo a aulas,
mas se encontram em movimento, gerando
um espaço de inquietação por novos

conhecimentos. Desta forma, fortalecem
discentes e docentes”, afirma.
Com a prática, os alunos acabam
entendendo a teoria com mais facilidade.
A aluna Thaís Oliveira conta que através
da implantação da empresa ficou mais fácil
compreender o que recebe em aula, já que é
possível visualizar onde um procedimento é
aplicável ou não.
A ideia de formar a Empresa surgiu no
primeiro semestre do curso durante as
aulas de Fundamentos de Administração,
ministradas pela professora e também
colaboradora do projeto, Thilara Xavier.
Logo em seguida, a ideia, somada
à iniciativa de alunos e professores,
transformou-se na atual empresa. Em
pouco tempo a equipe já estava formada.
Uniram-se à professora Maria de Fátima
Magalhães, atual coordenadora do projeto,
as professoras colaboradoras Elisa Siqueira,
Rosângela Rodrigues e Ana Paula Noronha.
Representando a parte discente da equipe,
os alunos André Machado, Aline Menna,
Rafaela Magalhães, Daniela Peverada
e Thaís Oliveira também compõem a
empresa.
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O projeto, que visa atender o público rural
e urbano de pequeno porte na região de
Pelotas, já deu os primeiros passos em
uma visita, realizada no final de abril, ao
município de Pedro Osório. Segundo o
aluno e presidente da empresa, André
Machado de Campos, a intenção foi iniciar
um processo de conscientização ambiental
com a comunidade rural do município,
bem como realizar um diagnóstico
socioambiental da área. A empresa
deseja despertar nessa comunidade uma
preocupação com questões que afetam o
ambiente como, por exemplo, o cuidado
com a água e o lixo. “É necessário que eles
entendam a necessidade de saber onde
depositar o lixo. Que evitem colocar nos
riachos e na própria água que eles irão beber
depois”, comenta.

Futuro
Os projetos para a Empresa Júnior
Ambientação não param. Com reuniões
realizadas semanalmente, a equipe
movimenta ideias e planos que, aos poucos,
vão se tornando realidade. Para a professora
Maria de Fátima, essas discussões e conversas
oxigenam a crescente necessidade de
buscar mais conhecimento. “O valor maior
do projeto é o movimento que se deu entre
os alunos envolvidos através de trabalhos
produzidos e apresentados”, opina. Algumas
apresentações já foram realizadas, como na
3ª Mostra de Extensão do IFSul, em Bagé,
no mês de agosto e no 32º Seminário de
Extensão Universitária da Região Sul (SEURS),
em Curitiba, no Paraná.

“A empresa é do curso e ficará
para as próximas gerações
de alunos. A intenção é que o
projeto se renove sempre com a
chegada de novos estudantes”
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Visita ao município de Pedro Osório

Professora Maria de Fátima Magalhães

A professora Maria de Fátima ressalta que
a empresa faz parte do curso em Gestão
Ambiental e, assim, está aberta para receber
novos alunos e ideias. “A empresa é do
curso e ficará para as próximas gerações de
alunos. A intenção é que o projeto se renove
sempre com a chegada de novos estudantes”,
salienta.
Para conhecer melhor o projeto e até mesmo
entrar em contato com a equipe da empresa
é possível acessar a sua página no Facebook:
facebook.com/ambientacaojr.

Imagem: ambientacao.eco.br
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NOVOS ESPAÇOS DO
CÂMPUS PELOTAS

terão mobília projetada por
alunos do design

Seis estudantes estão tendo a chance
de ver suas ideias executadas dentro da
própria instituição

Por Elise Souza
Foto: Elise Souza

Instituto Federal Sul-rio-grandense

O trabalho árduo começou ainda no 3º módulo do
curso, chegando até o último. Cada etapa da criação foi
desenvolvida nas disciplinas de projeto, desenho técnico,
computação gráfica, folder e maquete. Dividida em duplas,
a turma projetou propostas para cada ambiente, que foram
acompanhadas desde o início pelos servidores de cada setor
beneficiado.

Aos novos alunos que passarão por experiências
semelhantes, os estudantes deixam como conselho que se
dediquem e trabalhem muito em torno de seus projetos,
mas acima de tudo, que façam o que gostam. “Apesar do
trabalho que dá, vale a pena. A satisfação maior é ver o teu
projeto ao vivo, em escala real, isso é impagável”, conclui
Paola.

Ao final do processo, foram eleitos os projetos que
atendiam da melhor forma as necessidades de cada
ambiente de trabalho - motivo de orgulho para Eliana
Crizel, Aline Aires, Paola Charqueiro, Matheus Vergara,
Letierre Melo e Claudia Carvalho, que viram seu trabalho
recompensado ao terem seus projetos escolhidos.

Hoje, com o curso já concluído, os jovens ainda estão
trabalhando em algumas alterações no projeto final, para
que possam entregar, ainda neste mês, desenhos em
perspectiva com as devidas dimensões e especificações, que
servirão de base para a execução dos móveis. A previsão é
de que a mobília já esteja em uso até o final deste ano.
As obras de melhoria responsáveis por dar lugar aos novos
espaços fazem parte de um projeto de reorganização e
modernização do câmpus, iniciado na gestão do professor
José Carlos Pereira Nogueira, com um investimento total de
R$ 750 mil.

De acordo com Aline, saber que o projeto será executado
de fato traz uma responsabilidade ainda maior, que é
refletida positivamente no currículo do aluno, opinião
compartilhada pela colega Eliana. “Fizemos o projeto como
avaliação do semestre e saber que ele foi escolhido para
ser executado é muito bom. Nós tivemos que nos envolver
muito para entrar a fundo na proposta e com isso acabamos
aprendendo”, relata.
Apesar do envolvimento no projeto durante longo tempo,
Matheus conta que ter sua criação entre as selecionadas foi
algo surpreendente. “Nunca esperamos esse presente. É
imensamente gratificante ter um projeto nosso executado
pelo IFSul, pois começamos sem ideia do que fazer e, no
decorrer do tempo, fomos criando, até chegar no trabalho
aprovado”, afirma.

Criar, projetar, desenhar, modelar. Aí estão os principais
passos de um trabalho final de curso da área do Design,
comumente desenvolvido a cada semestre. Mas uma
iniciativa que vem preparando os alunos para o mercado de
trabalho de forma distinta concedeu a alguns estudantes a
possibilidade de ter seu projeto executado, e melhor, dentro
do próprio câmpus.

“Isto é um hábito do curso porque sempre quisemos que
os estudantes tivessem uma experiência real, com clientes
reais. Com isso a prática e a visão do aluno passam a ser
diferentes, ele se apropria daquele trabalho de outra forma,
já que tem uma responsabilidade social e com o cliente”
conta a coordenadora do Design de Interiores, professora
Liege Lannes.

O privilégio de visualizar seu projeto em escala real tornouse realidade para seis alunos da última turma de Design
de Móveis – curso que deu lugar ao Design de Interiores,
mais abrangente. Através de uma prática comum desde
2003, conhecida como design social, os estudantes têm
a possibilidade de projetar móveis para clientes reais, na
maior parte das vezes entidades públicas, como a Escola de
Educação Especial Louis Braille e a Casa da Criança São
Francisco de Paula.

No último semestre, as propostas elaboradas pelos
formandos foram destinadas a um cliente um pouco mais
próximo, o câmpus Pelotas. O convite veio da Diretoria
de Administração e Planejamento (Dirap) e abriu aos
estudantes a chance de projetar a mobília do setor de
Compras e de alguns espaços nas novas instalações da
Diretoria de Ensino (Diren), que dividirá espaço com a
Coordenadoria de Orientação Educacional (Cooe) e de
Assistência Estudantil (Coae).
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A proposta contempla também a questão da acessibilidade.
Um elevador será instalado na parte do prédio que
abriga o setor de Ensino, para facilitar o deslocamento,
principalmente daqueles que possuem alguma deficiência
física.

Foto: Elise Souza
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Para Paola, a concretização de algo que foi pensado com
tanta dedicação é como um prêmio. “É uma vitrine que
ganhamos, estamos expondo algo que foi mérito nosso,
durante um ano projetando, e todos vão ver o resultado
concreto. Isso é gratificante, porque nos esforçarmos tanto
e tivemos uma premiação. Mesmo que tenhamos passado
muitos dias e noites quebrando a cabeça, valeu a pena”,
ressalta.

“É uma vitrine que ganhamos,
estamos expondo algo que foi mérito
nosso, durante um ano projetando,
e todos vão ver o resultado concreto.
Isso é gratificante, porque nos
esforçarmos tanto e tivemos uma
premiação. Mesmo que tenhamos
passado muitos dias e noites
quebrando a cabeça, valeu a pena”

Paola Charqueiro e Matheus Vergara
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Além de criar um ambiente que atenda às
necessidades do cliente, de acordo com os
estudantes, também é necessário apostar
em uma boa defesa do projeto criado. Para
isso, segundo a professora Liege, é preciso
argumentar com base nos conhecimentos
passados em sala de aula.
Os projetos escolhidos estão nesta
posição devido ao seu layout. Apostando
na setorização dos espaços, as propostas
apresentam ambientes harmônicos, onde
as estações de trabalho contêm separações
através de vidros ou desníveis entre os
módulos, que as deixam independentes ao
mesmo tempo em que são integradas.
A padronização dos móveis também é um
ponto positivo, já que facilita a execução.
Além disso, as mesas apresentam soluções
ergonômicas adequadas, de maneira a
priorizar o conforto do usuário e a mobília
é posicionada com o intuito de aproveitar
da melhor forma a iluminação natural,
valores que também são apreciados pelos
principais interessados, os clientes. “Os
móveis foram feitos através de pesquisa
específica diretamente com os usuários,
o que dá maior qualidade ao ambiente de
trabalho, porque passa a atender às reais
necessidades dos setores”, explica o diretor
de Ensino, João Francisco Collares.

sentido é preciso fazer uma defesa com
bons argumentos e no fundo disso está
o conhecimento da técnica, da estética e
de tudo que o design estuda. Este é um
trabalho que sai da sala de aula e vai para
a sociedade, possibilitando um retorno
emocional”, afirma o professor.
Mas a possibilidade de realizar este tipo
de parceria com a instituição em que estão
inseridos ultrapassa o valor de simplesmente
vislumbrar o mercado de trabalho na prática
e se torna uma forma de valorização mútua.
“Tem o ganho dos alunos, devido
à familiaridade com o ambiente e o
significado de terem um projeto dentro da
instituição em que estudaram, podendo
voltar aqui a qualquer momento e o móvel
estar ali, sendo utilizado. Para a escola como
um todo, é uma forma de confiar no curso,
no potencial dos estudantes e privilegiar sua
produção. É um reconhecimento do nosso
trabalho”, conclui Liege.

“A possibilidade de
realizar este tipo
de parceria com a
instituição em que
estão inseridos
ultrapassa o valor
de simplesmente
vislumbrar o
mercado de
trabalho na
prática e se torna
uma forma de
valorização
mútua”
Foto: Elise Souza

Viabilidade técnica que
facilita o dia a dia

Instituto Federal Sul-rio-grandense

Reconhecimento interno
Para professores e alunos envolvidos no
processo de criação e execução dos projetos,
o maior valor está no reconhecimento do
trabalho de cada um, além da oportunidade
de simular o mercado real e experimentálo na prática. Para o professor Alexandre
Vergínio, responsável por uma pesquisa
que vem resgatando todos os projetos
desenvolvidos em parceria com instituições
públicas, o valor do design social não pode
ser perdido.
“O importante é que o aluno tenha um
sistema avaliativo ampliado, onde há
a pessoa beneficiada ouvindo. Nesse
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Aline Aires e Eliana Crizel
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PROFESSORA DO IFSUL

O curso foi baseado em um guia produzido
por Catiucia para o Núcleo de Projetos
em Tecnologia da Informação (NPTEC)
do IFSul, que será publicado online. Entre
outros conteúdos, o material detalha passo a
passo como os professores podem melhorar
seus vídeos educacionais.

ministra curso sobre produção
de vídeos educacionais para
internet
Por Alexandre Abreu

EMPREENDEDORISMO
INOVAÇÃO

Entre os novos cursos que serão publicados na plataforma TIM
Tec, no segundo semestre de 2014, está o de “Produção de Vídeos
Educacionais para Web”, voltado para professores e interessados em
ensinar outras pessoas.
Dividido em sete aulas, o curso, que está
em fase de produção, detalha tópicos
importantes para quem quer começar a
dar aulas por meio de vídeos caseiros e
distribuí-los na internet.
“O que merece destaque no curso são os
parâmetros técnicos, porque são eles que
vão dar suporte de verdade para a pessoa
começar um vídeo”, afirma a professora

“Os professores do IFSul já estão usando
as técnicas do guia. A pesquisa começou
no meu mestrado [dedicado a vídeos de

educação no Youtube] e segue na prática
desde 2011”, explica.
Catiucia acompanhou a gravação dos
vídeos de TIM Tec e gostou dos resultados.
“São temas atuais, são excelentes. Os
adolescentes querem saber disso”, garante.
O curso “Produção de Vídeos Educacionais
para Web” estará no ar na plataforma a
partir de novembro.

Ação coordenada

Catiucia Klug Schneider, do IFSul-câmpus
Pelotas, que recebeu um convite especial de
uma produtora de São Paulo para ministrar
o curso.

A Plataforma TIM Tec já foi apresentada
nas Câmaras de Ensino e EaD e no Colégio
de Dirigentes do IFSul. Sua distribuição
para toda a Rede Federal faz parte de uma
ação sistêmica integradora da Pró-reitoria de
Ensino (Proen), com o objetivo de estreitar
laços entre os câmpus da instituição de
ensino e com outros institutos federais do
país.

Nas aulas, o aluno aprenderá sobre o uso de
equipamentos, enquadramento de imagem e
produção de roteiro, além da parte teórica,
que inclui Teorias de Aprendizagem.
Foto: arquivo pessoal

Professora durante a gravação
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“É um orgulho contar com professores de
reconhecida competência que atuam em
seus câmpus”, ressalta Luis Otoni Meireles
Ribeiro, professor do IFSul e orientador
de Catiucia no mestrado profissional em
Educação e Tecnologia do câmpus Pelotas,
onde foi gerada a pesquisa que já está
fazendo sucesso no cenário educacional.
Preparada para a nova etapa, Catiucia diz
que o trabalho será muito produtivo no
processo de capacitação de professores
que pretendem gravar vídeos educacionais
com qualidade. Ela lembra que, no NPTE,
sua equipe já vem trabalhando há algum
tempo com vídeos, inclusive com material
elaborado para capacitação de docentes no
Plano Anual de Capacitação Continuada
(PACC), cujo objetivo é proporcionar a
formadores, professores conteudistas,
tutores e coordenadores de polos de
educação a distância, que já atuam ou que
irão trabalhar na nesta modalidade, um
espaço para reflexão e fundamentação
teórica, bem como a apropriação de
recursos e ferramentas utilizadas nos cursos
online.

“Esse foi um projeto menor, com um
conteúdo mais básico. Agora, esse curso
completo que gravei em São Paulo vai
representar todo o nosso trabalho, a nossa
vontade de contribuir com aqueles que têm
interesse em melhorar suas aulas, ou então
montar um MOOC e ainda disponibilizar
vídeos como apoio às suas aulas presenciais.
Enfim, é a nossa contribuição para a EaD”,
comenta.
Para a professora, a EaD tem um futuro
promissor, e cada vez mais surgirão projetos
de ensino desenvolvidos especialmente para
este segmento.

“É um orgulho
contar com
professores de
reconhecida
competência que
atuam em seus
câmpus”
Professor
Luis Otoni Ribeiro

Ambiente do site www.timtec.com.br
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“É uma necessidade frente ao contexto
que estamos vivendo. E hoje, com tantas
possibilidades tecnológicas, um curso em
EaD pode ser muito interessante e atrativo,
além de possibilitar que o conhecimento
chegue a várias pessoas”, observa.
Ciente dos desafios, Catiucia defende
que o principal deles é a capacitação de
professores para a EaD. A docente alerta

para o fato de que não adianta apenas
compartilhar materiais utilizados nas aulas
presenciais. Segundo ela, é necessário pensar
estratégias pedagógicas específicas para essa
modalidade de ensino.
“Existe um universo de possibilidades,
mas muitos professores ainda não estão
preparados para isso”, afirma.

A Plataforma TIM Tec
A Plataforma TIM Tec é uma iniciativa do
Instituto TIM, que está alinhada aos ideais e
objetivos do Programa Nacional de Acesso
ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). A
iniciativa, considerada pelo governo federal
como a mais ambiciosa reforma já realizada
na educação profissional e tecnológica
brasileira, tem cinco objetivos estratégicos,
entre os quais estão expandir, interiorizar e
democratizar a oferta presencial e a distância
de cursos técnicos e de formação inicial e
continuada.

A TIM Tec é uma plataforma do tipo MOOC e
foi desenvolvida em código aberto para que
instituições interessadas também possam se
apropriar dela e adaptá-la aos seus interesses
e objetivos.

Foto: www.timtec.com.br

Os cursos oferecidos em TIM Tec
correspondem ao eixo tecnológico
“Informação e Comunicação”, terminologia
adotada pelo Pronatec. São cursos que

ensinam linguagens de programação, banco
de dados, websites, desenho de jogos, entre
outros e estão disponíveis na plataforma,
gratuitamente. Há também cursos dirigidos
a professores do ensino fundamental - na
área de ciências e, futuramente, matemática
- e ao fortalecimento de competências
consideradas básicas para a formação de
qualquer profissional, como a escrita de
textos.

Instituto Federal Sul-rio-grandense

MUNDO VIRTUAL:

Câmpus Charqueadas pode ser
visitado pela internet
Por Karina Vaz

Uma plataforma
dinâmica desenvolvida
pelas alunas de
Charqueadas apresenta
a infraestrutura
do câmpus para a
comunidade

Através de uma proposta inovadora,
as alunas do câmpus Charqueadas
desenvolveram uma plataforma online
com o objetivo de convidar a comunidade
a conhecer a instituição. Intitulado
Câmpus Virtual, o trabalho acabou sendo
apresentado na Mostra de Ciências e
Tecnologias (Mocitec) de 2013 e publicado
na rede em julho deste ano.

Desenvolvimento do projeto
Fotos do interior e do exterior do câmpus tornaram-se, através da
programação – com um efeito de caminhada - a composição da
ferramenta interativa.
O site foi idealizado na disciplina de elaboração de projetos do
curso técnico de informática, pelas alunas Carolina Lopes da Silva,
Luiza Pereira Cassep e Rutinéia Martins Freitas com a orientação dos
professores Flávia Pereira Ferreira, Sandro José Ribeiro da Silva, Tiago
Baptista Noronha e Sandro Barros.

A intenção do projeto é proporcionar aos
internautas uma visão 360°, como se o
visitante estivesse “caminhando” por dentro
do câmpus. Além disso, a comunidade tem
a opção de conhecer a infraestrutura da
instituição, de forma lúdica, sem precisar
sair de casa.

Atualização
As alunas atualmente estão trabalhando
em outras áreas, mas os alunos que tiverem
novas ideias para plataforma podem
participar e atualizá-la. Segundo o professor
Sandro Barros, existe a possibilidade de se
aperfeiçoar o site e atualizá-lo para outros
aplicativos. “Estamos pensando em dar
continuidade ao projeto de duas formas:
uma de atualização e outra para aplicativos
móveis”, diz.

“hoje, com tantas
possibilidades
tecnológicas, um curso
em EaD pode ser muito
interessante e atrativo,
além de possibilitar que
o conhecimento chegue
a várias pessoas”
Catiúcia Klug Schneider
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Gravação das aulas

Conheça o câmpus Charqueadas: http://campus.charqueadas.ifsul.edu.br/campusvirtual/
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É O MEU
RIO GRANDE DO SUL!
Tradições gaúchas cada vez
ganham mais espaço no instituto
Por Caroline Lemos

O mês de setembro é o mais esperado
pelos gaúchos tradicionalistas de todo o Rio
Grande do Sul. Carregado de simbologias e
comemorações, este mês traz consigo todo
o orgulho e amor que os rio-grandenses
sentem por seu estado de origem. Foi
em setembro que os guerreiros farrapos
iniciaram a maior e mais duradoura revolta
do estado: a Revolução Farroupilha. É
neste mês, também, que se comemora a
proclamação da República Rio-grandense,
dia 11, pelo general Antônio de Souza
Netto.
Entre os dias 14 e 20 de setembro, o povo
gaúcho relembra os atos farroupilhas e
enaltece as tradições do Rio Grande do
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Sul através da dança, dos desfiles e de uma
série de atividades nas escolas e nos Centros
de Tradições Gaúchas (CTGs). A Semana
Farroupilha é marcada pelas tertúlias e
mateadas, que acontecem todos os dias,
espalhadas pelo estado.
O IFSul, sabendo da importância do culto
e da transmissão das tradições do estado,
incentiva a realização de atividades alusivas
ao mês farroupilha. Em todos os câmpus,
a tradição está presente e é exaltada através
de atividades voltadas para a cultura gaúcha.
Entre mateadas, declamações, danças e
palestras, o folclore e a cultura do Rio
Grande do Sul são lembrados e ensinados a
alunos e servidores da instituição.

Instituto Federal Sul-rio-grandense

Cultura gaúcha e futebol na
Rainha da Fronteira
Atividades alusivas ao
mês farroupilha são
desenvolvidas em vários
câmpus ATIVIDADES
da instituição

Localizado na região da campanha, o
município de Bagé está entre os mais
campeiros do estado. Conhecida como
rainha da fronteira, a cidade se destaca na
agropecuária e na música nativista, pois lá
nasceram grandes cantores do Rio Grande
do Sul. Sabendo da importância e da
relevância das tradições na cidade, o câmpus
Bagé criou o Dia do Campo, realizado
no mês de setembro, durante a Semana
Farroupilha.
As ações alusivas às comemorações
farroupilhas são coordenadas por um grupo
de professores do câmpus, que realiza uma
série de atividades para alunos e servidores.
Jogo de truco, tiro de laço, causos e contos
fazem parte da programação organizada
em parceria com integrantes de entidades
tradicionalistas do município. A música
também está presente no Dia do Campo: no
ano passado, os irmãos Augusto e Cristiele
Camargo apresentaram canções nativistas
conhecidas no estado. Assim como a
música, as danças também marcaram
presença na programação através da
apresentação de invernadas artísticas do
CTG Prenda Minha.

Futebol de bombacha foi destaque em Bagé

Mesmo com tantas atividades, ainda sobra
tempo para a prática de esportes. O Futebol
de Bombacha é o momento mais esperado
por todos. Os participantes, devidamente
pilchados, dividem-se em times para jogar
um breve campeonato do esporte. Mesmo
com frio e barro, os alunos participam e
colaboram para o sucesso do evento que
une tradição, amizade e ensino em um só
lugar.

Fotos das páginas 36 a 42: arquivo do IFSul
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Tiro de laço com vaca mecânica

ATIVIDADES

o nosso informativo institucional

Durante cinco dias, o câmpus recebe
tradicionalistas, alunos e servidores que
buscam cultuar as tradições. Para fortalecer
as atividades campeiras, os participantes
compartilham conhecimentos em palestras
sobre os cavalos e a encilha utilizada pelos
cavaleiros do planalto médio. Buscando
valorizar as movimentações artísticas, a
escola recebe apresentações musicais e de
invernadas, além de minicursos de dança de
salão.

Tradição e arte nos 150 anos de Camaquã
Neste ano, Camaquã completa 150 anos de
história e amor às tradições e comemora esta
data com uma série de atividades. No mês
de agosto, o município recebeu, no câmpus
Camaquã e no Ginásio Municipal, a primeira
etapa interregional do Encontro de Arte e
Tradição Gaúcha (Enart) 2014, evento anual
realizado pelo Movimento Tradicionalista
Gaúcho (MTG). Música, dança e declamação
abrilhantaram as salas do câmpus que,
pela primeira vez, recebeu atividades
tradicionalistas.
Durante dois dias, os tradicionalistas
encheram os corredores do câmpus
Camaquã para prestigiar a arte do Rio
Grande do Sul com apresentações artísticas
de canto, declamação, instrumentos, trovas,
causos e danças de salão. A iniciativa de
sediar o evento fomentou a vontade da
administração em realizar atividades voltadas
para as tradições do estado no instituto. “Para
nós, foi motivo de orgulho poder contribuir

Etapa classificatória de dança de salão

com a cidade sediando um encontro tão
belo como o Enart, justamente no ano em
que o município comemora seus 150 anos,
evidenciando a cultura gaúcha, nossas
tradições e história”, comentou a diretorageral, Ana Maria Geller.

atos farroupilhas e o câmpus Passo Fundo
também participa da festa. As atividades
alusivas à Semana Farroupilha contam com
apresentações e palestras sobre diversos
temas da tradição.

Na cidade onde o charque já foi o carro
chefe da economia, dando origem ao
nome do município, as tradições gaúchas
são exaltadas a todo momento. No mês
de setembro, em especial, os alunos do
câmpus Charqueadas participam de uma
grande Mateada Estudantil, que fortalece
os laços entre os rio-grandenses e suas
tradições. O evento, criado em 2009, é
apoiado por servidores e alunos e pelo
Grêmio Estudantil e conta, também, com a
participação da comunidade acadêmica, seus
familiares e comunidade em geral.
O técnico em eletromecânica, Marcos
Prietto, sentiu a necessidade de incentivar o
culto às tradições no câmpus para resgatar
e compartilhar costumes do estado com
amigos, colegas e alunos. Surgiu, então,
a ideia de criar a Mateada Estudantil de
Charqueadas, que logo ganhou apoiadores,
como a Ervateira Elacy, de Venâncio Aires,
que fornece a cada ano a erva-mate e o
aquecedor para água.

Declamadora Cristiane Ávila com
Marcos Prietto e Andréia Colares
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Pelas salas da escola, passaram
personalidades como a 1ª Prenda do
Rio Grande do Sul, gestão 2011/2012,
Joelma Meioti e o poeta Paulo Ricardo,
que dividiram seus conhecimentos com os
participantes. Joelma, nascida e residente
em Passo Fundo, falou sobre o que é
ser gaúcho e sobre o amor ao pago. Na
oportunidade, a jovem palestrou também
sobre a história e a cultura do estado, as
vestimentas típicas do gaúcho e a poesia.
Joelma Pauline
1ª Prenda do RS
2011/2012

Do charque ao chimarrão, cultuando a tradição

O tradicionalismo na capital da literatura
A cidade de Passo Fundo, conhecida como
capital nacional da literatura, é reverenciada
em todo o estado por seu amor às
tradições gaúchas. No mês de setembro,
a população se mobiliza para enaltecer os

Instituto Federal Sul-rio-grandense

Neste ano, a mateada chegou à sua sexta
edição e segue trazendo novidades. Hoje,
o evento conta com o apoio do Núcleo
de Gestão Ambiental Integrada (Nugai) e
tem a participação de cantores nativistas da
região, invernadas artísticas de Centros de
Tradições Gaúchas (CTGs) de Charqueadas
e da Região Carbonífera, além do Coral
de São Jerônimo e do grupo de teatro
Cia. Cem Caras, do câmpus Pelotas. A
festa tradicionalista conta também com a
participação do CTG Carreteiros do Sul,
representado por invernadas, chuleadores,
declamadores e cantores. Outro destaque
do evento é a presença da culinária
gaúcha, representada pelo carreteiro e pelo
churrasco, sempre acompanhados do fogo
de chão que permanece aceso durante todas
as edições.

Invernada local com alunos do Câmpus Charqueadas
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Homenagem às carretas na
cidade dos barões e baronesas

alunos, servidores e seus familiares. Para
os jovens participantes, a cavalgada como
um todo é marcante, porém a chegada ao
CAVG é muito emocionante, pois além
de ser a volta para casa, demonstra o fim
de uma cavalgada realizada com grande
esforço.

O CTG Carreteiros do Sul, localizado
no câmpus Pelotas, possui as invernadas
artísticas mirim, juvenil, adulta e veterana,
que participam de competições estaduais,
como o Encontro de Artes e Tradições
Gaúchas (Enart), Encontro de Invernadas
Juvenis (Juvenart) e do circuito de rodeios
da 26ª Região Tradicionalista, da qual a
cidade faz parte.
Como preparação para as apresentações
em eventos, as invernadas ensaiam por
longas horas, geralmente aos finais de
semana. De acordo com o patrão do CTG,
Sidnei Padilha, um terço dos integrantes
das invernadas é composto por alunos
da escola, que honram a tradição gaúcha
através da paixão pela dança.
Mas o gosto pela tradição não é
demonstrado apenas através do corpo. É
por meio da música que alguns docentes
da instituição, como os professores Sérgio
Terres, do curso de química e Gladimir
Pinto da Silva, da mecânica, cultuam o
tradicionalismo. Cantando e tocando
músicas tradicionalistas no violão, os
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Invernada Mirim do CTG Carreteiros do Sul

Inspirados na criação oficial do Movimento
Tradicionalista Gaúcho (MTG) em 1966,
alunos e servidores do câmpus Pelotas
CAVG fundaram o CTG Rancho Grande
em 12 de junho de 1967, tendo como
primeiro patrão da entidade o senhor Mário
Eduardo Panyagua. O CTG estudantil mais

antigo do estado acompanhou o embalo
do tradicionalismo nos anos 80, apoiando e
dando oportunidade para que vários alunos
pudessem iniciar sua caminhada com a
música nativista.
Muitos músicos nativistas, hoje conhecidos
e renomados no estado, saíram do câmpus
Pelotas CAVG para conquistar o povo
gaúcho. Nomes como Xirú Antunes, Juarez
Machado de Farias, Rui Carlos Ávila,
Robledo Martins, Luiz Marenco e Joca
Martins fazem parte do quadro de exalunos tradicionalistas que participaram dos
eventos promovidos pelo Rancho Grande.

professores participam de alguns dos
eventos promovidos pelo CTG.

Fronteira da paz e da tradição

Fundado em 2 de abril de 1966, o CTG
Carreteiros do Sul possui atividades que
estão entre as oito ações extracurriculares
ofertadas aos estudantes. Criado por um exaluno da escola, o CTG tem no nome uma
homenagem à antiga Praça das Carretas,
localizada em frente ao câmpus. Recheado
de atividades culturais, campeiras e artísticas,
a entidade tradicionalista completou 48 anos
em funcionamento.

Com o codinome de Fronteira da Paz, a cidade de Santana
do Livramento cultua as tradições do Rio Grande do Sul
com amor e competência. O chimarrão, a bombacha e a
bota estão inseridos no cotidiano de alunos e servidores do
câmpus Santana do Livramento, que, em setembro, enaltece
os feitos farroupilhas de 1835. Os Intervalos Culturais na
Semana Farroupilha preenchem com música e poesia
tradicionais a pausa entre as aulas do câmpus.

tradição e da cultura do estado. Apresentações artísticas
individuais e de invernadas fazem parte da programação
que acontece nos intervalos da manhã e da tarde. Grupos
musicais, como o Vigilantes da Tradição, apresentam
ao público músicas nativistas conhecidas e inéditas. O
encerramento dos Intervalos Culturais se dá com a realização
de uma grande mateada no hall de entrada do câmpus,
quando os participantes são convidados a ouvir poesias e
causos do Rio Grande do Sul.

Durante quatro dias, a comunidade escolar é convidada a
participar de atividades voltadas para o fortalecimento da

Pioneiros no tradicionalismo
estudantil
As atividades alusivas à Semana Farroupilha,
no câmpus Pelotas-Visconde da Graça
(CAVG), iniciam com a chegada da chama
crioula ao CTG Rancho Grande, que é
levada por uma guarda de cavalarianos
da 26ª Região Tradicionalista. O fogo,
que aquece o coração dos rio-grandenses
durante as festividades, fica acesso na
lareira do galpão, onde acontecem diversas
apresentações artísticas. No ano passado, a
chegada da chama foi embalada pela música
de Fabiano Bacchieri, Felipe Louzada
e Frederico Cardoso e prestigiada pela
Invernada Artística do CTG.
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Apresentação musical dos alunos do CAVG

Em setembro, o CTG realiza uma
grande cavalgada em homenagem ao mês
farroupilha, que conta com a presença de
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Na capital nacional do chimarrão, o mês de setembro
é sempre agitado. Mateada, dança e música fazem
parte da programação do IFTchê no câmpus
Venâncio Aires. O evento, realizado durante a Semana
Farroupilha, integra servidores e alunos para exaltar
as tradições do Rio Grande do Sul.
Criado em 2012, o evento tem por objetivo incluir os
festejos farroupilhas no calendário da instituição e
fomentar o gosto dos alunos pela cultura do estado.
Introduzir o tradicionalismo na vida acadêmica
tem um significado especial para os alunos do
câmpus, pois alguns deles já participam do meio
tradicionalista e têm vontade de partilhar o seu
orgulho com os demais colegas. Atividades campeiras
e artísticas, como a declamação, o canto e a dança,
fazem parte da programação, que também inclui
ensinamentos culturais transmitidos através de
palestras.
Na edição anterior, no IFTchê, Ana Júlia Michels,
1ª Prenda da 24ª Região Tradicionalista na gestão
2013/2014 e aluna do 4º ano do curso técnico em
informática, palestrou sobre “Usos e Costumes do
Gaúcho”. Diego Goethel, Peão Farroupilha da 24ªRT
nos anos de 2009/2010 e 2011/2012, conversou com
os alunos sobre a preparação do chimarrão, contou
um pouco de sua história e passou dicas aos que
participaram da atividade. Outro tema apresentado
por ele foi o tradicionalismo em geral e as atividades
realizadas pelos Centros de Tradições Gaúchas
(CTGs), Centros de Pesquisas Folclóricas (CPFs) e
Departamentos de Tradições Gaúchas (DTGs).
A programação do IFTchê contou ainda com a estreia
da Invernada Artística do câmpus Venâncio Aires,
organizada por alunos e professores. Por fim, o evento
teve show de talentos, fandango e mateada.

Palestra de Ana Júlia Michels
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IFSul é berço das
primeiras prendas
do Estado
Por Patrícia H. Strelow

Jovens que ostentam os títulos
trabalham e estudam no Instituto
Duas das maiores representantes da cultura e da tradição
gaúchas circulam diariamente pelos corredores do IFSul.
No prédio da Reitoria, em Pelotas, a Coordenadoria de
Comunicação Social (CCS) do instituto conta, em seu
quadro de estagiários, com a Primeira Prenda Adulta do Rio
Grande do Sul, Caroline Lemos. Já no câmpus Sapucaia do
Sul é a aluna do curso técnico em gestão cultural, Amanda
Faleiro, quem se divide entre as atividades do curso e as
atribuições inerentes ao título de Primeira Prenda Juvenil do
Estado.
Apesar da distância entre as cidades onde moram, as
duas jovens encontram-se com frequência nos eventos
promovidos nos finais de semana pelo Movimento
Tradicionalista Gaúcho (MTG). “Desde maio, quando
ganhei o título, foram apenas três finais de semana livres”,
conta Amanda, que não se queixa da agenda atribulada. “É
a realização de um grande objetivo”.
Além das aulas no IFSul e dos compromissos inerentes
ao título de Primeira Prenda Juvenil do Estado, Amanda
também é estagiária na assessoria de imprensa da Câmara
de Vereadores de Canoas. O segredo para conciliar tudo,
revela, é o planejamento e a paixão pelas atividades.
“Sempre damos conta, desde que a gente goste do que faz.
E eu gosto muito de participar de atividades culturais e
artísticas”.
Assim como Amanda, Caroline também precisa de muita
organização para conciliar o estágio no instituto com os
eventos relacionados ao título de Primeira Prenda do
Estado e as aulas do 4º semestre do curso de Jornalismo
da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Neste aspecto,
conta, o apoio dos colegas do IFSul tem sido fundamental.
“Além de estar aprendendo muito aqui em relação à
minha profissão, também recebo apoio em minha vida
tradicionalista, todos são muito compreensivos”.

Concurso

Foto: Turki

Tchê, vem matear na capital
do chimarrão!

Instituto Federal Sul-rio-grandense

A história de Caroline começou graças ao Movimento:
foi ali que os pais se conheceram. Aos 11 anos, recebeu o
convite para dançar em um Centro de Tradições Gaúchas e
não parou mais. Foi prenda juvenil de 2006 a 2012 e, nesse
período, participou de duas cirandas estaduais de prenda.
Em 2012, foi eleita 1ª prenda de seu CTG, o General
Antônio de Souza Netto, de Rio Grande; em 2013, veio o
título regional, e em 2014 conquistou o Estadual. “Foi a
realização do meu sonho, era algo que eu queria e para o
qual vinha me preparando há muito tempo”, relata Caroline.
Amanda, que em 2010 já ostentava o título de Prenda Mirim
do Estado, também passou por várias etapas até ser eleita 1ª
Prenda na categoria Juvenil. Em 2012, conquistou o título
em sua entidade, o Grupo de Artes Gaúchas Piazitos do
Sul, de Canoas. Em 2013, participou do concurso regional
da 12ª região tradicionalista e, em 2014, disputou o título
estadual com outras 25 candidatas.
Amanda e Caroline contam que o processo para tornar-se
a legítima representante da cultura e da tradição do Rio
Grande do Sul é mesmo longo: começa anos antes da data
do concurso, com a participação em eventos e atividades
de divulgação das tradições, assim como em projetos
comunitários. O envolvimento nestas iniciativas soma
pontos na competição, uma forma de estimular os jovens a
desenvolverem ações sociais. “Um dos principais objetivos é
fazer do tradicionalismo uma forma de apoio para resolver
os problemas da sociedade”, analisa Amanda.

Caroline Lemos
Primeira Prenda do RS - 2014/2015

Foto: Diego Moro

o nosso informativo institucional

Nos dias do concurso, as jovens realizam uma prova
escrita, com questões de geografia, história, tradição,
tradicionalismo e folclore e elaboram uma redação.
Participam também de uma Amostra Folclórica, na qual
apresentam uma pesquisa bibliográfica e de campo sobre
um tema específico - este ano foi literatura regional.
Também compõe o concurso uma prova artística – a
candidata deve dançar e escolher entre cantar, declamar ou
tocar – e uma prova oral, quando um tema é sorteado, e a
participante deve discorrer sobre ele durante dez minutos.
A preparação necessária para conquistar o título máximo
acaba transformando profundamente as candidatas. “O
que vivo como prenda não contribui apenas na minha vida
tradicionalista, mas também na minha vida profissional e
pessoal. Aprendi a falar em público, por exemplo, e esta
experiência me ajudou na escolha pela minha profissão”,
conta a estudante de jornalismo. Amanda concorda: “O
concurso fez com que eu me conhecesse mais. Toda esta
dedicação e este estudo me fizeram crescer muito, ir além
do esperado”, pondera.

Amanda Faleiro
Primeira Prenda Juvenil do RS - 2014/2015
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IFSul concede a primeira
RSC a um servidor
Antes de se aposentar, professor é surpreendido ao receber a
Retribuição por Titulação (RT) através do RSC.

A ligação veio do colega de trabalho,
o também professor Ricardo Carrilho.
Na conversa, insistiu para que Jocarli
comparecesse ao câmpus Pelotas para tratar
de assuntos de seu interesse. Foram minutos
de apreensão, recompensados logo seguida.
No miniauditório da escola, o docente
setentão foi agraciado com uma menção
honrosa, assinada pelo reitor Marcelo
Bender e gravou seu nome na história da
instituição ao se tornar o primeiro servidor
a receber a chamada Retribuição por
Titulação (RT) através do Reconhecimento
de Saberes e Competências (RSC).

você convive diariamente com pessoas
queridas por quase quatro décadas e chega
o momento de dizer adeus. A grande
maioria dos meus amigos é da escola”, diz
o recém-aposentado, que presenciou as
principais mudanças sofridas pela instituição
ao longo dos anos, desde a época de Escola
Técnica de Pelotas (ETP), passando por
Escola Técnica Federal de Pelotas (ETFPel)
e Centro Federal de Educação Tecnológica
(Cefet/RS), até o atual Instituto Federal Sulrio-grandense (IFSul).

“Uns se contentam com pouco, outros
precisam de muito pra ser feliz”; “Não
lembro muito dos momentos bons, só
dos mais difíceis”; “Nos dias de hoje, é
tão difícil ter uma amizade verdadeira. Eu
tive uma que vou guardar para sempre”;
“Gostaria de escrever algo que fizesse
as pessoas sorrirem...”. Estes são alguns
trechos do livro “Histórias que merecem
ser contadas”, projeto desenvolvido
com estudantes do curso técnico em
administração, ministrado na modalidade
de Educação de Jovens e Adultos (EJA), no
câmpus Sapucaia do Sul. O projeto busca
resgatar e valorizar episódios significativos
da vida dos alunos e oportunizar a
aprendizagem de estratégias narrativas.

“Desde 1976 sou radioamador, e viajar será uma das primeiras
coisas que farei após a aposentadoria”, conta o professor, que já
morou por um ano na França, para cursar a especialização em Alta
Frequência numa instituição de ensino da cidade de Grenoble.

Foto: Alexandre Abreu

Homenagem ao Professor Jocarli

Por meio de projeto, alunos
compartilham parte de suas vidas
e se tornam escritores.

Por Franciele Costa

Casado há 50 anos com a dona de casa Maria da Graça Gomes da
Costa, Jocarli tem três filhos, sete netos e dois bisnetos. É à família
que o professor pretende agora dedicar o seu tempo livre. O giz
e o quadro negro também serão substituídos por duas de suas
maiores paixões: o radioamadorismo e as viagens.

A trajetória do mestre Jocarli na instituição
começou quando ele ainda era aluno do
curso técnico em eletrônica, no qual se
formou em 1971. Quatro anos depois,
ingressou como professor no curso
técnico em telecomunicações, ministrando
as disciplinas de Propagação, Antenas e
Micro-Ondas. Há mais ou menos dois
meses, já não vinha mais atuando em sala
de aula. Dedicou esse tempo apenas para
reorganizar a vida acadêmica e cuidar das
burocracias antes da parada definitiva.
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contadas e lidas

Professor Jocarli
Gonçalves da Costa

“Deixo a escola com o sentimento de dever
cumprido com a educação e a formação dos
jovens”, ressalta.

“Na verdade, venho me preparando há uns
dois anos para isso. Não é fácil quando

Histórias que merecem ser

“Deixo a escola
com o sentimento
de dever cumprido
com a educação
e a formação dos
jovens”

Por Alexandre Abreu

Depois de quase 40 anos em sala de aula,
chegou a hora da despedida. No dia 3 de
setembro, o professor Jocarli Gonçalves
da Costa completou 70 anos e recebeu
a aposentadoria compulsória do serviço
público. Ele confessa que já vinha se
preparando há algum tempo para este
momento, mas foi pego de surpresa por um
telefonema que transformou o “adeus” em
homenagem.

Instituto Federal Sul-rio-grandense

“O Histórias que merecem ser contadas
surgiu quando notamos a dificuldade que
os alunos tinham em escrever”, destaca a
idealizadora do projeto, professora Suzana
Trevisan. A proposta inicial foi que cada
estudante relatasse um acontecimento
importante de sua vida em forma de
narrativa. O intuito era fazer com que os
alunos desenvolvessem a escrita, mas o
projeto acabou dando tão certo que se
tornou algo maior. E as histórias acabaram
se transformando em livros.

O Histórias que merecem ser contadas
também incentiva a leitura: na disciplina
de língua portuguesa, contos realistas são
usados como forma de embasamento para
os estudantes. Depois que as histórias
são escritas, os alunos passam por um
exercício de análise e reflexão sobre os
aspectos textuais e gramaticais, e reescrevem
seus textos. “Acho que essa conversa que
fizemos com a professora e a reescrita
do texto foram muito importantes para o
resultado final das histórias”, diz Andrea
Rodrigues, a autora do conto “Esperança”.

“O projeto foi bom
para todos, pois
além de estudar
pontuação,
gramática
e narrativa,
aprendemos a
lidar com nossas
histórias de vida”
Cintia Roveda

Um projeto que tinha como objetivo a
prática e desenvolvimento da escrita acabou
se tornando um incentivador da leitura, um
estímulo aos alunos-escritores. A autora
do conto “Uma nova vida”, Cintia Roveda,
acredita que a experiência fez com que ela e
os colegas superassem seus dramas pessoais:
“O projeto foi bom para todos, pois além
de estudar pontuação, gramática e narrativa,
aprendemos a lidar com nossas histórias
de vida.” Isso também acaba atingindo até
quem não tem uma história de sua autoria
publicada. Andrea ri quando conta: “Todos
na minha família querem um exemplar do
livro”.
Foto: Patrícia H. Strelow

O projeto existe há um ano e já resultou em
duas coletâneas de contos com os textos
dos alunos, que narram desde histórias
sobrenaturais até o drama da perda de
um ente querido. Os livros são lançados
no fim de cada semestre em uma Semana
Temática, onde familiares, amigos e público
em geral podem comparecer à noite de
autógrafos. “Os alunos adoram o evento e
acho importante a presença e a participação
da família e dos amigos no projeto”, diz
Suzana. A próxima Semana Temática, que
apresentará o trabalho realizado com os
alunos neste semestre, inicia no dia 28 de
outubro.
Alunos do projeto escrevendo suas histórias
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Confira as fotos do dia a dia no
IFSul, publicadas nas redes sociais
por alunos e servidores, utilizando
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