
A nova sede do Campus Porto Alegre
O Campus Porto Alegre do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do RS já tem novo endereço definido: logo 
será transferido para o prédio da antiga 
Mesbla, onde funciona a sede da Ulbra Saú-
de, na Rua Coronel Vicente, esquina com 
Voluntários da Pátria, Centro de Porto Ale-
gre. O edifício-garagem anexo também fará 
parte da nova sede da instituição federal.

A transferência será possível pois 
a União suspendeu um leilão de bens da 
Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) 
e adjudicou o patrimônio da universidade 
como forma de pagamento dos débitos da 
mesma com o governo federal. Os bens, que 
estavam penhorados pela Justiça Federal 
de Canoas em razão da dívida bilionária da 
Comunidade Evangélica Luterana de São 
Paulo (Celsp), passaram para o Ministério 
da Educação, em vez de serem vendidos.

Segundo o diretor-geral do Cam-
pus Porto Alegre do IFRS, professor Paulo 
Roberto Sangoi, o imóvel onde funciona a 
Ulbra Saúde e o edifício-garagem ao lado, 
que abriga atualmente os estúdios de rádio 
e TV da Ulbra, já tiveram as cartas de adju-
dicação entregues pela Justiça à direção do 
Campus Porto Alegre.

Sangoi frisa que, desde o primeiro 
dia de gestão, vem trabalhando para que 
o Campus Porto Alegre tivesse a sua sede 
própria e em local de fácil acesso para servi-
dores e alunos. “Identificamos e analisamos 
dezenas de prédios e áreas em Porto Alegre 
e, sem dúvida, o prédio adquirido é o me-
lhor e está em uma localização privilegiada 
da cidade. A comunidade de Porto Alegre 
terá um dos maiores Campus dos IFs do 
Brasil”, afirma Sangoi. O vice-diretor Geral 
e Diretor de Ensino da Instituição, professor 
Júlio Xandro Heck, destaca que “com a sede 
própria, o Campus Porto Alegre seguirá 
o plano de expansão iniciado nesta gestão 
e poderá dobrar a capacidade de oferta de 
vagas discentes”.

Os mais de 2 mil alunos do campus 
Porto Alegre estudam provisoriamente, des-
de 2008, no prédio da antiga Escola Técnica 
da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS). Atualmente, funcionam no 
local 15 cursos técnicos, entre presenciais e 

à distância, além de Proeja, 
quatro cursos superiores 
e pós-graduação. Há tam-
bém cursos de extensão e 
capacitação profissional, 
e ainda oficinas e cursos 
voltados a pessoas com 
necessidades especiais.

 “O prédio atual tem 
7 mil metros quadrados e 
já não temos mais como 
crescer. Com a aquisição 
do patrimônio, que soma 
40 mil metros quadrados, podemos planejar 
a expansão do campus a longo prazo”, prevê 
Sangoi. A estimativa inicial é ampliar a capaci-
dade para 3,5 mil alunos.

A mudança para a nova sede está 
prevista para julho deste ano, e será gradati-
va. “Nossa intenção é iniciar a ocupação das 
salas de aula existentes no prédio da Ulbra 
Saúde, para cursos que não necessitam de 
laboratórios, além da parte administrativa”, 
afirma Sangoi.

Nas fotos, o prédio principal, na 
esquina das ruas Voluntários da 
Pátria e Coronel Vicente, que conta 
com 31 salas de aula, e o edifício-
garagem anexo, que possui mais de 
500 vagas de estacionamento, além 
de estúdios de rádio e tv: no total, o 
patrimônio soma 40 mil m2
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Mais um ano que inicia e, 
este, em especial, vem com inúmeras 
alegrias. Em primeiro lugar, gostaría-
mos de saudar os alunos, professores 
e técnicos-administrativos nesse novo 
ano letivo trazendo ótimas notícias.

Seguindo o rumo da expansão da 
educação profissional e tecnológica no 
Brasil, o Campus Porto Alegre do IFRS 
inicia 2011 ampliando o número de va-
gas e de cursos. Temos sido inovadores 
em diversas áreas, tais como: somos o 
Campus que possui o maior número de 
atividades de extensão no IFRS; fomos 
pioneiros na implantação de bolsas 
de pesquisa, atendendo só em 2010 
cerca de doze projetos de pesquisa; 
em parceria com o Grupo Hospitalar 
Conceição, lançamos no ano passado 
dois cursos e, para este ano, estamos 
projetando a abertura de mais três 
cursos técnicos, ampliando em mais de 

uma centena o número de vagas. Tudo isso 
só foi e está sendo possível, graças ao apoio 
que esta Direção tem recebido da comuni-
dade acadêmica do Campus Porto Alegre, 
bem como da Reitoria do IFRS.

Outra grande conquista foi a 
aquisição da nova sede do Campus, 
que deixará os atuais 7.000 m2 para 
ocupar mais de 40.000 m2, no centro 
da Capital, no antigo prédio da Ulbra 
Saúde (Rua Coronel Vicente, esquina 
com Voluntários da Pátria). Nesse novo 
espaço, poderemos ampliar ainda mais a 
quantidade e qualidade de nossos cursos 
técnicos e tecnológicos, ampliando 
também as licenciaturas e o ensino de 
Pós-Graduação. Além de estar estrategi-
camente localizado, com salas de aula e 
espaços para laboratórios, o prédio conta 
ainda com estacionamento, jardins e 
uma série de outros serviços adicionais, 
cujo objetivo é tornar o mais agradável 

possível a estada de todos que ali traba-
lharem ou estudarem. Este com certeza 
será um grande marco da educação 
profissional e tecnológica no RS, em 
especial para o IFRS.

Por fim, cabe-nos destacar esta 
primeira edição do “IFormativo”, 
veículo de comunicação das ações do 
Campus, servidores, alunos e profes-
sores. Nessa primeira edição, especial 
destaque se está dando para a obtenção 
do novo prédio. Esperamos nas próxi-
mas edições contar com a opinião e 
colaboração de toda a comunidade do 
Campus.

Desejamos a todos um excelente 
início de semestre letivo e que 2011 fique 
marcado em nossas vidas, como um ano 
repleto de realizações e sucesso!

Ano letivo inicia com boas notícias
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Novo laboratório Foi inaugurado no dia 1º 
de dezembro de 2010, o novo laboratório de Panificação e Confeita-
ria. Na ocasião, o diretor geral do Campus Porto Alegre, professor 
Paulo Sangoi, fez a entrega oficial do novo ambiente aos alunos e 
professores do curso. O laboratório destina-se às aulas práticas e fica 
localizado na sala 103. Para a montagem foram adquiridos modernos 
equipamentos e utensílios, como fornos elétrico e de lastro, refrigera-
dores, batedeiras planetárias, liquidificador industrial, pia e mesas de 
aço inox, balança digital, entre outros investimentos.

Paulo Sangoi
Diretor-Geral

Julio Xandro Heck
Diretor de Ensino

PPI O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do IFRS é uma 
construção coletiva. Toda comunidade é convidada a envolver-se nes-
te trabalho. As discussões vêm acontecendo desde agosto de 2010. A 
primeira minuta foi apresentada pela equipe relatora e discutida com 
o Grupo de Trabalho (GT) responsável pelo projeto composto por 
um representante de cada campus e da Reitoria. Agora o momento é 
de discussão nos campi e as contribuições deverão ser encaminhadas 
de acordo com o cronograma proposto pelo GT. Participe da constru-
ção desse documento que é a identidade da nossa instituição!

Natal solidário No dia 22 de dezembro de 2010, o 
Campus Porto Alegre realizou o Natal Solidário com a creche comunitária 
da Vila Planetário, bairro Santana. Além de presentes para as crianças, fo-
ram entregues à creche Piu-Piu alimentos não-perecíveis e itens de higiene 
e limpeza doados pela comunidade acadêmica. No fim da tarde, as crian-
ças da comunidade participaram de um evento festivo no pátio externo do 
campus, com lanche, música e brincadeiras, além de apresentações artísti-
cas como capoeira, com o grupo A.C.A.P.O.E.I.RA, e um presépio vivo, en-
cenado pela equipe do Curso de Liderança Jovem - CLJ da paróquia Santa 
Rita. Os servidores do Instituto também confraternizaram junto, marcando 
o encerramento do ano. Apoio: SESC Navegantes, McDonalds, Seven Boys, 
Neugebauer, Padaria Santo Antonio, Recrear Eventos e Mercado Draghet.



Campus traça perfil do aluno ingressante

NAAc oferece suporte à comunidade acadêmica
Desde o mês janeiro de 2011, a 

comunidade acadêmica do Campus Porto 
Alegre do IFRS passou a contar com mais 
um serviço: o Núcleo de Acompanhamen-
to Acadêmico – NAAc. Antes denominado 
Serviço de Psicologia, o NAAc, que está 
localizado na sala 209 do Campus Porto 
Alegre, consolida-se como campo de 
intervenção e pesquisa a partir de três 
eixos norteadores: Processos de Ensino e 
de Aprendizagem, Assistência Estudantil e 
Processos de Trabalho.

Formado por profissionais da área 
da psicologia e do serviço social tem como 
proposta de trabalho desenvolver inter-
venções interdisciplinares com estudantes, 
docentes e técnicos-administrativos que 
apresentam dificuldades em suas relações 
com os processos de ensino, de aprendiza-
gem e de trabalho.

Os profissionais vinculados a este 
serviço atuam em parceria com os dife-
rentes setores do Campus e em Grupos 
de Trabalho Permanente como o do Perfil 
do Aluno e do Processo de Evasão Escolar. 
Além disso, atuam na seleção e acompa-
nhamento dos estudantes vinculados ao 
Programa Institucional Bolsa Trabalho 
(PIBIT/2010), na elaboração e execução da 
Política de Assistência Estudantil do Cam-
pus Porto Alegre, no Programa de Acolhi-
mento e Qualificação (PAQ) para 
os servidores ingressantes, dentre 
outras atividades.

Nesse sentido, o traba-
lho desenvolvido pelo NAAc se 
propõe a acompanhar a proces-
sualidade dos sujeitos nos seus 
diferentes contextos, de forma 
a contribuir para a ampliação e 

consolidação da cidadania, promover a 
inclusão social e incentivar a participa-
ção e o respeito à diversidade.

O vice-diretor geral e diretor de ensino 
do Campus Porto Alegre, professor Júlio 
Xandro Heck , a assistente social Martha 

Weizenmann, o diretor de Planejamento, 
Orçamento e Finanças, Renato Monteiro 
e a psicóloga Aline Disconsi na sala 209, 

onde está localizado o NAAc

Com o objetivo de conhecer a 
realidade dos estudantes ingressantes 
no Campus Porto Alegre e planejar 
ações nos âmbitos de ensino, pesquisa e 
extensão, o Núcleo de Acompanhamen-
to Acadêmico - NAAc (antes Serviço de 
Psicologia), articulado à Direção do Cam-
pus, realiza desde o primeiro semestre de 
2009 a aplicação de um questionário so-
bre o Perfil do Aluno Ingressante (PAI). 
Ao final do processo de aplicação do PAI 
em 2010/2, houve 316 respondentes, o 
que corresponde a 87% dos ingressantes 
no semestre.

Um dos principais indicadores 
observados é a condição socioeconômica 
dos estudantes. Assim, com os dados 
obtidos em quatro aplicações consecu-
tivas do PAI, percebeu-se que muitos 
estudantes são oriundos de famílias em 
condições socioeconômicas vulneráveis, 
sendo que 26% estão em famílias com 
renda de até dois salários mínimos e 36% 
em famílias com renda entre dois e cinco 
salários mínimos (PAI 2010/2).

De acordo com a equipe do NAAc, 
esses percentuais incidem diretamente 
no percurso acadêmico de uma parcela 
significativa do segmento estudantil, 
pois muitos alunos acabam por evadir 
ou permanecem retidos no curso devido 
às diversas situações de vulnerabilidade 
social. 

Nesse sentido, o PAI destaca a 
urgência da estruturação de uma Política 
de Assistência Estudantil que atenda 
as necessidades locais apontadas pelo 

Os gráficos e rela
tório 

completo do PAI estão 

disponíveis no site 

do Campus, link 

Setores – Núcleo de 

Acompanhamento 

Acadêmico.

que é preciso observar atentamente a 
necessidade de moradia que esse grupo 
de estudantes apresenta.

Para 80% dos estudantes o trans-
porte coletivo é o principal responsável 
pela locomoção e 10% vão a pé de suas 
moradias até o Campus e vice-versa. 
Destaca-se, ainda, que 23% dos estudan-
tes residem na Região Metropolitana 
fora de Porto Alegre, o que faz com que 
o gasto com o deslocamento consuma 
uma parte considerável do orçamento 
familiar (em torno de 40% do salário mí-
nimo). Outro item relevante da pesquisa 
indica que os percentuais de estudantes 
que realizam atividades remuneradas so-
mam 56%, o que constata a necessidade 
de auto-manutenção por parte destes. 

Pensando em criar estratégias que 
viabilizem a permanência, incentivem a 
melhoria do desempenho acadêmico e 
contribuam para a manutenção dos estu-
dantes, o Campus Porto Alegre disponi-
bilizou em 2010, além do o Programa 

de Monitoria Acadêmica e o 
Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Técnica 
(PROBITEC), o Programa 
Institucional de Bolsa-
Trabalho (PIBT), que 
oportuniza assistência 
financeira e pedagó-
gica aos estudantes 
de famílias de baixa 
renda, regularmen-
te matriculados nos 
cursos presenciais. 

levantamento de dados, ou seja, que pro-
picie condições iguais de permanência e 
conclusão de curso aos diferentes sujeitos 
que ingressam no Campus Porto Alegre. 
Dessa forma, questões como moradia, 
alimentação, meios de transporte, saúde, 
trabalho, cultura, esporte e lazer tornam-
se demandas primordiais para concretizar 
o direito à educação gratuita e de qualida-
de, conforme garantido pela Constituição 
Federal.

Os dados gerados pelo PAI com-
põem o diagnóstico sobre a realidade do 
estudante do Campus Porto Alegre, sendo 
sua análise organizada em conformidade 
com a Política Nacional de Assistência 
Estudantil (PNAES, 2007) em três grandes 
grupos: permanência, desempenho acadê-
mico e acesso à cultura, esporte e lazer.

Destacou-se na pesquisa PAI do 
Campus Porto Alegre os indicadores que 
dizem respeito à permanência, em espe-
cial local de moradia e meio de transpor-
te, pois analisar se o estudante deslocou-se 
de seu local de moradia para 
ingressar no contexto 
acadêmico é impor-
tante variável para 
identificar as suas con-
dições de permanência 
e diplomação. 

A pesquisa 
aponta que 9% dos 
alunos se deslocaram de 
seu contexto familiar ao 
ingressarem no Campus 
Porto Alegre, indicando 



Ações integram IFRS e sociedade 
O Instituto Federal de Edu-

cação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Sul define a Extensão 
como uma prática de cooperação 
com organizações públicas e priva-
das, nacionais e internacionais, pro-
movendo a difusão, a socialização e 
a democratização do conhecimento.

A Diretoria de Extensão 
(DEXT) do Campus Porto Alegre, 
antes denominada Coordenadoria 
de Extensão, foi instituída em abril 
de 2010, visando implementar uma 
política integrada ao Ensino e à Pes-
quisa, atendendo princípios que norteiam a constituição 
dos Institutos Federais e a Política Nacional de Extensão, 
possibilitando uma efetiva interação com a sociedade.

No ano de 2010, a DEXT do Campus Porto Alegre, 
com auxílio da Comissão de Gerenciamento das Ações 
de Extensão (CGAE), incentivou a realização de 45 ações, 
destacando-se 3 programas que atenderam às áreas 
temáticas de Educação, Meio Ambiente e Tecnologia e 
Produção e atingiram um público de aproximadamente 
2.300 pessoas. Estas ações, juntamente com os demais 
projetos, cursos e eventos cadastrados em 2010, envolve-
ram cerca de 6.500 pessoas, aproximando a comunidade 
externa, servidores e alunos do Campus Porto Alegre e 
permitindo a certificação de mais de 1.800 pessoas. Além 
disso, juntamente com a Coordenadoria de Relações 
Empresariais (CRE), coordenada pela professora Rejane 
Cunha Mattos, formalizou 93 convênios, 110 estágios e 
encaminhou 112 estudantes para o mercado de trabalho.

Para 2011, a DEXT tem como metas ampliar o pú-
blico alcançado e estimular a participação dos alunos, da 
comunidade externa e de todos os servidores do Campus 

Porto Alegre. Para isso, lançou 
o edital para Bolsa de Extensão 
oportunizando a inserção de 
alunos bolsistas no desenvolvi-
mento de programas e projetos 
de extensão, e pretende apoiar 
a realização de ações extensio-
nistas que atendam às deman-
das da sociedade e colaborem 
efetivamente na implementa-
ção de políticas públicas em 
todas as áreas. Já existem, até o 
momento, 19 ações cadastradas 

para 2011, merecendo destaque 
o programa Projeto Prelúdio que, sozinho, possui 12 ações 
vinculadas. Esse programa – sediado na rua Andaraí, 266, 
bairro Passo d’Areia e coordenado pelo professor Alexandre 
Vieira – tem como proposta desenvolver a musicalidade de 
crianças e jovens, ensinando-as a cantar, tocar e integrar a 
música no cotidiano, através de cursos e oficinas.

Segundo a professora Cibele Schwanke, diretora de 
extensão, “o Campus Porto Alegre possui um quadro de ser-
vidores qualificados e com grande potencial extensionista. 
No entanto, ainda é preciso criar uma cultura que permita 
um maior envolvimento discente, uma visível integração 
com o Ensino e a Pesquisa e que estabeleça uma interação 
permanente com os diversos segmentos da sociedade”.

A DEXT do Campus Porto Alegre localiza-se na 
sala 218 e é dirigida pela professora Cibele, auxiliada 
pelo estagiário Ivan Diehl, acadêmico de Licenciatura 
em Ciências da Natureza. As ações de extensão podem 
ser realizadas por docentes, servidores e alunos do cam-
pus, devendo ser aprovadas pela CGAE. Informações 
pelo e-mail dext@poa.ifrs.edu.br, fone (51) 3308-5240 ou 
diretamente no setor.

Foi realizada em 5 de fevereiro, no Clube Farrapos, a ceri-
mônia de formatura dos concluintes do segundo semestre de 
2010, dos cursos de Administração, Biblioteconomia, Biotec-
nologia, Informática e Sistemas de Informação, Secretariado e 
Transações Imobiliárias. Fizeram parte da mesa da cerimônia 
o diretor-geral em exercício do Campus Porto Alegre do IFRS, 
Professor Júlio Xandro Heck, e a Reitora do IFRS, Professora 
Cláudia Schiedeck Soares de Souza, além dos paraninfos das 
turmas. Após a solenidade, foi realizada uma festa de confrater-
nização, com jantar e baile.
A organização do evento ficou a cargo do Setor de Eventos do 
Campus, sob responsabilidade da professora Gleidhe Oliveira, 
e da produtora Imagem, de Porto Alegre. Os cursos de Conta-
bilidade, Meio Ambiente, Química, Monitoramento e controle 
ambiental (curso em extinção), Redes de Computadores e Se-
gurança do Trabalho também tiveram alunos concluintes, mas 
não participaram da cerimônia. No total, foram 172 técnicos 
formados em 2010/2 pelo Campus Porto Alegre.
A direção, professores e servidores parabenizam os novos pro-
fissionais pela conquista!

Formatura dos 
cursos técnicos

Prelúdio desenvolve a musicalidade de crianças e jovens


