
 
 

Eventos realizados em 2010 
 
Evento de Certificação do Projeto IPEC 
O IPEC tem o objetivo de iniciar os alunos da rede de educação especial do município de Porto 
Alegre nas áreas de panificação e de confeitaria. O Evento de Certificação do Projeto IPEC é 
uma finalização do projeto em que os jovens aprendizes são apresentados a comunidade com 
novas perpectivas de trabalho. Ao realizar esta cerimônia oficial de finalização dos Cursos de 
Iniciação a Panificação e Iniciação a Confeitaria busca-se fortalecer e encorajar os alunos a 
buscarem possibilidades de postos de trabalho nestas áreas e ainda estimular a iniciativa 
privada a contratar estes aprendizes com necessidades especiais. O evento será realizado pelo 
IFRS Campus Porto Alegre no dia 13 de agosto às 15h contando com a participação dos 
alunos, familiares, professores, equipe do IFRS, empresas e instituições ligadas as áreas de 
panificação e confeitaria, politicos e mídia local. 

Coordenador: Andrea Bordin Schumacher; 

E-mail: tanisi.carvalho@poa.ifrs.edu.br; 

Público-alvo: O público alvo deste evento é formado por: alunos da Rede Municipal de 
Educação Especial de Porto Alegre vinculados ao Programa de Trabalho Educativo (PTE) que 
finalizaram os Cursos de Iniciação a Panificação e Iniciação a Confeitaria (Projeto IPEC do IFRS 
Campus Porto Alegre), respecitvos professores das escolas de educação especial do municipio, 
familiares dos alunos, discentes do Curso Técnico em Panificação e Confeitaria, representantes 
da mídia e demais pessoas engajadas no ensino e estímulo à capacitação de pessoas com 
necessidades especiais; 

Área temática: Educação. 

 
 

Programa de Acolhimento e Qualificação 
Este programa tem como intenção promover o acolhimento e a qualificação para todos os 
servidores ingressantes, durante o período de estágio probatório, no Campus Porto Alegre do 
IFRS. Para atingir tal objetivo os servidores ingressantes serão convocados a participar de uma 
atividade distribuída em dois módulos, sendo o primeiro de acolhimento e o segundo de 
qualificação, totalizando 14 horas de atividades acompanhadas. O objetivo é o de inserir os 
servidores recém ingressos no Campus Porto Alegre e propor referências e possibilidades para 
a sua prática profissional em articulação com a função social da educação profissional, 
científica e tecnológica. 

Coordenador: Aline Martins Disconsi; 

E-mail: aline.disconsi@poa.ifrs.edu.br; 

Público-alvo: Servidores Técnico-Administrativos e Docentes do Campus Porto Alegre do 
IFRS; 

Área temática: Trabalho.  

 

Segurança e Saúde no Trabalho 
Realização de Seminário na área de Segurança do Trabalho, com o tema 'Segurança e Saúde 
no Trabalho' visando a apresentação de trabalhos elaborados pelos alunos do curso de 
Segurança do Trabalho, bem como palestras de entidades convidadas. 

Coordenador: Andrea Bordin Schumacher; 



 
E-mail: andrea.schumacher@poa.ifrs.edu.br; 

Público-alvo: Alunos do curso Técnico em Segurança do Trabalho e de cursos afins do IFRS - 
Campus Porto Alegre, alunos de escolas técnicas em Segurança do Trabalho da cidade de Porto 
Alegre e profissionais da área; 

Área temática: Trabalho. 

 

17º Fórum Gaúcho para a Melhoria das Bibliotecas Escolares no 
Instituto Federal do Rio Grande do Sul - Campus Porto Alegre 
Os docentes e acadêmicos do Curso Técnico em Biblioteconomia serão os responsáveis pela 
organização e execução do 17º Fórum Gaúcho para a Melhoria das Bibliotecas Escolares no 
Instituto Federal do Rio Grande do Sul- Campus Porto Alegre, a ser realizado no dia 8 de 
outubro do corrente, às 13h30min, no Auditório da FABICO/UFRGS, Rua Ramiro Barcelos 
nº2705, em Porto Alegre. O Evento é uma promoção dos Conselhos Federal e Regional de 
Biblioteconomia e do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) Campus Porto Alegre e o 
tema é: Acessibilidade: Biblioteca para TODOS. 

Coordenador: Lizandra Brasil Estabel; 

E-mail: lizandra.estabel@poa.ifrs.edu.br; 

Público-alvo: Acadêmicos dos Cursos Técnico e Graduação em Biblioteconomia, bibliotecários, 
professores, comunidade em geral; 

Área temática: Educação. 
 

 

Habitantes do Arroio: Estudo de conflitos de uso de águas urbanas, 
risco, saúde pública e comunidades étnicas em Porto Alegre-RS 
O “Habitantes do Arroio: estudo de conflitos de uso de águas urbanas, risco, saúde pública e 
comunidades étnicas em Porto Alegre-RS” é um projeto de pesquisa e ação, voltado para 
descoberta das situações de conflito e interdependência entre grupos sociais diversos, 
instituições e técnicos de diversas áreas envolvidos cotidianamente com os usos (e abusos) 
das águas do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre. O projeto é financiado pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), sendo executado pelo grupo de pesquisa 
Banco de Imagens e Efeitos Visuais (BIEV – Laboratório de Antropologia Social – UFRGS) e 
pela ONG Instituto Anthropos, com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Rio 
Grande do Sul (SEMA-RS). A pesquisa se vale da produção e da exibição de documentários, 
relatórios e narrativas sonoras e visuais sobre as condições ambientais dos recursos hídricos 
em questão contrapostos à diversidade sócio-cultural de representações simbólicas, ethos e 
visão de mundo das populações que habitam a microbacia do Arroio Dilúvio quanto aos usos 
do solo e da água, visando à valorização do Arroio Dilúvio e do seu ecossistema como bem 
comum e essencial a toda a cidade. 

Coordenador: Maria Cristina Caminha de Castilhos França; 

E-mail: mcristina.franca@poa.ifrs.edu.br; 

Público-alvo: Alunos dos cursos Técnico em Meio Ambiente e Tecnólogo em Gestão 
Ambiental; 

Área temática: Cultura. 

 



 
 

Entrega de Squeezes 
Tendo em vista a crescente preocupação com a conservação dos bens e recursos naturais, 
bem como o direcionamento de todos os setores da sociedade para uma progressiva 
minimização dos impactos ambientais causados por suas atividades, fica clara e evidente a 
necessidade dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia se adequarem a esta 
nova realidade. Nesse novo panorama, cabe a estas instituições desenvolver seus próprios 
sistemas de gestão ambiental, incluindo a gestão integrada dos resíduos gerados em suas 
dependências. Com isso, esse projeto visa à implantação de um sistema de gestão integrada 
dos resíduos sólidos gerados no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Porto Alegre 
(IFRS). Além da divulgação da informação, conscientização e sensibilização da comunidade 
escolar em relação aos benefícios ambientais e sociais que a correta destinação dos resíduos 
sólidos pode gerar, busca-se qualificar os recursos humanos formados em seus cursos em 
nível técnico, graduação e pós-graduação para que os mesmos possam desenvolver suas 
atividades dentro dos princípios da ética profissional e da conservação ambiental. 

Coordenador: Magali da Silva Rodrigues; 

E-mail: magali.rodrigues@poa.ifrs.edu.br; 

Público-alvo: Comunidade do Campus Porto Alegre do IFRS, incluindo servidores, alunos e 
terceirados; 

Área temática: Meio Ambiente. 
 
 

11ª Mostra de Trabalhos de Iniciação Técnico-Científica 
A Mostra de Trabalhos de Iniciação Técnico-Científica é um evento promovido pela 
Coordenadoria de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG) do IFRS-Campus Porto Alegre, sob 
organização da Comissão Organizadora da Mostra de Trabalhos de Iniciação Técnico-Científica. 
O objetivo geral deste evento é oportunizar a apresentação e discussão de trabalhos 
elaborados por estudantes do IFRS-Campus Porto Alegre e dos demais campi desta Instituição, 
que tenham empreendido uma investigação sobre um tema, aplicando métodos e processos 
técnicos e/ou científicos. 

Coordenador: Juliana Schmitt de Nonohay; 

E-mail: juliana.nonohay@poa.ifrs.edu.br; 

Público-alvo: Estudantes do IFRS - Campus Porto Alegre e dos demais campi desta 
Instituição; 

Área temática: Educação. 
 
 

Pesquisando no Portal da CAPES 
O presente curso objetiva divulgar e capacitar professores, servidores técnico-administrativos 
e alunos do Insituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul- campus 
Porto Alegre para a utilização adequada do Portal de Periódicos da Capes. Nesse sentido, o 
curso tratará dos seguintes conteúdos: 1.A nova interface do Portal de Periódicos da Capes 
2.Estrutura e conteúdos 3.Metabusca : Busca Rápida/Busca Simplificada/Avançada, Busca por 
base, Busca por Periódicos 4.Resultado da Busca e Acesso ao Texto Completo 5.Buca pela 
interface do Portal X Busca interface dos Editores 6.Meu Espaço/Serviços de Alerta. 

Coordenador: Márcia Amaral Corrêa de Moraes; 

E-mail: marcia.moraes@poa.ifrs.edu.br; 



 
Público-alvo: Professores, servidores técnico-adiminstrativos e alunos dio IFRS - campus 
Porto Alegre; 

Área temática: Educação. 

 

Responsabilidade Social como Postura Empresarial 
A mesa redonda “Responsabilidade Social como Postura Empresarial” será desenvolvida pelos 
alunos da disciplina de Eventos, do Curso Técnico em Secretariado, do Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – Campus Porto Alegre. Tal disciplina objetiva aproximar os alunos do contexto 
empresarial. Sendo assim, os alunos dessa disciplina, orientados pela Profª Luciana Sauer 
Fontana, apoiados pela Coordenação do Curso, Professores e Diretores desse Instituto, propõe 
a realização da Mesa Redonda “Responsabilidade Social como Postura Empresarial”. Tal evento 
objetiva envolver toda a comunidade do Campus Porto Alegre, bem como executivos e jovens 
engajados em ONGs. Optou-se por pelo tema “responsabilidade social”, porque essa pauta 
parece ser bastante emergente no cenário empresarial e social. O evento contará com 
Gestores do Sheraton, Unimed Porto Alegre, FIERGS/SESI e com a Presidente Executiva da 
ONG Parceiros Voluntários, Maria Elena Johannpeter. 

Coordenador: Luciana Sauer Fontana; 

E-mail: luciana.fontana@poa.ifrs.edu.br; 

Público-alvo: Esta mesa redonda destina-se a toda comunidade acadêmica do IFRS, a 
executivos e a comunidade em geral; 

Área temática: Trabalho. 


