
 
 

Projetos efetuados em 2010 
 
Projeto de Iniciação em Panificação e Confeitaria 
A inserção de pessoas com necessidades especiais (PNEs) no mundo do trabalho foi estimulada 
pela legislação que estabelece uma participação mínima de PNEs nas empresas. Porém, muitas 
vagas acabam não sendo preenchidas por falta de profissionais treinados. De acordo com a 
Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP), há uma carência de 
cerca de 30 mil profissionais treinados nesse segmento. Neste contexto, o Projeto de Iniciação 
em Panificação e Confeitaria (IPEC) foi criado pelo IFRS Campus Porto Alegre junto com o 
Programa de Trabalho Educativo (PTE) das Escolas Especiais da Rede Municipal de Porto 
Alegre. O PTE busca possibilidades de uma relação entre a educação especial e o mercado de 
trabalho. O IPEC visa a iniciar os alunos nas técnicas básicas da panificação e da confeitaria. 
Este projeto é formado de 2 módulos: Curso de Iniciação em Confeitaria e o Curso de Iniciação 
em Panificação. Durante 12 oficinas, o projeto prevê além da execução de formulações ensinar 
noções básicas de higiene e manipulação de alimentos, características de qualidade e 
segurança no trabalho. Os cursos são organizados pelos professores do Curso Técnico de 
Panificação e Confeitaria e pelo NAPNE (Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades 
Especiais) do IFRS. 

Coordenador: Andréa Bordin Shcumacher; 

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

Público-alvo: O projeto é destinado aos jovens aprendizes das escolas de educação especial 
do município de Porto Alegre vinculados ao Programa de Trabalho Educativo (PTE). As escolas 
de educação especial da rede municipal de Porto Alegre vinculadas ao PTE são: E.M.E.E.F. 
Elyseu Paglioli E.M.E.E.F Luiz Francisco Lucena Borges E.M.E.E.F Lygia Morrone Averbuck 
E.M.E.E.F Tristão Sucupira Vianna CMET Paulo Freire Salas de Integração e Recursos - SIR; 

Área temática: Educação. 

 

 

Visitas Técnicas de Administração 
O presente projeto apresenta uma sistemática para realização de visitas técnicas da área de 
administração, que atualmente compreende os seguintes cursos: curso técnico em 
Administração e curso superior de tecnologia em Processos Gerenciais, ambos ofertados pelo 
IFRS – Campus Porto Alegre. As visitas nesta área compreendem organizações de diferentes 
setores – públicas, privadas e do Terceiro Setor, de diferentes áreas de atuação e portes. As 
empresas podem estar localizadas em Porto Alegre, na região metropolitana ou até no interior 
do Estado do Rio Grande do Sul, se houver viabilidade para realização da visita. Devem ser 
priorizadas empresas que possuem modelos de gestão que possam servir como bons exemplos 
de aplicação dos conteúdos desenvolvidos em sala de aula. As empresas devem ser legalizadas 
e formalmente constituídas. A visita técnica aproxima docentes e discentes e oportuniza 
compartilhamento de experiências e saberes com os profissionais das organizações a serem 
visitadas. 

Coordenador: Bianca Smith Pilla; 

E-mail: bianca.pilla@poa.ifrs.edu.br; 

Público-alvo: Alunos dos cursos: técnico em Administração e superior em tecnologia de 
processos gerenciais; 

Área temática: Trabalho. 



 
 
 
 
 

Ciclo de Cinema: a Empresa e o Cinema 
Trata-se de um projeto cultural, complementar à formação dos estudantes dos níveis técnico e 
superior, que integra a arte (o cinema) ao estudo dos fenômenos administrativos. O projeto 
será operacionalizado através de sessões de cinema, duas vezes por semestre, sendo que, 
para o primeiro período serão exibidos os filmes 'Germinal' e 'Tucker: um Homem e Seu 
Sonho'. Após a exibição de cada filme, será desenvolvido um debate com a participação de 
docentes da instituição, promovendo nos alunos uma visão crítica dos acontecimentos da 
história e da evolução das organizações. A escolha dos filmes pretende seguir uma ordem 
cronológica para facilitar o entendimento do processo evolutivo dos empreendimentos. 

Coordenador: Bianca Smith Pilla; 

E-mail: bianca.pilla@poa.ifrs.edu.br; 

Público-alvo: Estudantes dos cursos: superior de tecnologia em Processos Gerenciais e 
técnico em Administração; 

Área temática: Trabalho. 
 
 

Leitura Dirigida: História do Pensamento Administrativo 
Trata-se de um projeto educacional, complementar à formação dos estudantes do curso 
superior de tecnologia em Processos Gerenciais. O projeto será operacionalizado através da 
leitura prévia de obras de autores clássicos da Administração, indicadas pela coordenação do 
projeto, e posteriores sessões de debate com a participação de docentes da instituição, 
promovendo nos alunos uma visão crítica dos acontecimentos da história e da evolução do 
pensamento administrativo. A escolha das obras pretende seguir uma ordem cronológica para 
facilitar o entendimento do processo evolutivo da Administração. 

Coordenador: Duilio Castro Miles; 

E-mail: duilio.miles@poa.ifrs.edu.br; 

Público-alvo: Estudantes do curso superior de tecnologia em Processos Gerenciais; 

Área temática: Trabalho. 

 

 

I Ciclo de Relatos de Experiência do IFRS - Campus Porto Alegre 
A proposta do Curso é promover um espaço para socialização de experiências significativas de 
ensino-aprendizagem. Intenciona possibilitar a troca de experiências entre servidores e alunos 
do nosso campus, compreendendo as seguintes modalidades: relato de experiências 
profissionais, relato de situações didáticas relevantes e relato de pesquisas. Nesse sentido, 
todos estão habilitados a participar e a dividir ensinamentos e vivências com a comunidade 
acadêmica. 

Coordenador: Márcia Amaral Corrêa de Moraes; 

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

Público-alvo: Docentes, Técnicos Administrativos e Discentes do Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul - Campus de Porto Alegre; 

Área temática: Educação. 


