
DEXT – Diretoria de Extensão

Eventos realizados

Dia Mundial da Água
A presente proposta tem como objetivo oportunizar um momento para abordar temáticas 
relacionas à Água, a partir de palestras proferidas por especialistas nas diversas áreas 
relacionadas à gestão da Água.

Coordenador: Cibele Schwanke;
E-mail: cibele.schwanke@poa.ifrs.edu.br;

Público-alvo: Comunidade interna do IFRS - Campus Porto Alegre e comunidade externa;
Área temática: Meio Ambiente.

I Encontro entre Intercambistas e Alunos do IFRS - Câmpus POA
No âmbito da parceria entre o IFRS e a instituição Cegep of Sherbrooke, de Quebec - Canadá, o 
PROPEL propõe um encontro entre alunos dos cursos de Biotecnologia e Meio Ambiente do IFRS 
campus Porto Alegre e os alunos visitantes, que estarão envolvidos com atividades de pesquisa 
nesses cursos. Tal encontro tem como objetivos: promover um momento de intercâmbio cultural; 
proporcionar aos alunos brasileiros uma oportunidade de utilização da língua inglesa em uma 
interação autêntica.

Coordenador: Renata Trindade Severo;
E-mail: renata.severo@erechim.ifrs.edu.br;

Público-alvo: Alunos dos cursos de Biotecnologia e Meio-ambiente;
Área temática: Cultura.

Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho
Encontro para promover a reflexão sobre o tema Segurança e Saúde no Trabalho. Devido à 
importância do dia 28 de Abril, dia internacional em que homenageia as vítimas de acidentes e 
doenças relacionadas ao trabalho, os alunos do curso Técnico em Segurança do Trabalho 
desenvolverão Oficinas a grupos de funcionários do IFRS - campus Porto Alegre. Após, os alunos 
do curso, se reunirão para assistirem uma apresentação de vídeo e palestra de profissional da 
área.

Coordenador: Maria Cláudia Kirsch Bíssigo;
E-mail: mclaudia.bissigo@poa.ifrs.edu.br;
Público-alvo: Funcionários efetivos e terceirizados do IFRS - Campus Porto Alegre, bem como
alunos do curso Técnico em Segurança do Trabalho. Estima-se que aproximadamente sessenta 
pessoas participarão do evento;
Área temática: Trabalho.
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1º Evento Jurídico do IFRS - Campus Porto Alegre
Nessa primeira edição, o evento busca apresentar para comunidade local e alunos do IFRS, temas

jurídicos com uma abordagem prática, por meio dos profissionais da área de direito que atuam ao 
IFRS. O evento abordará três assuntos de interesse da comunidade, ligados a área do 
consumidor, sendo cada um deles ministrado por um professor do IFRS.

Coordenador: Inajara Silva de Assis;
E-mail: inajara.silva@poa.ifrs.edu.br;
Público-alvo: O público-alvo será o aluno e o professor do IFRS, sendo permitida a participação 
de toda a comunidade;
Área temática: Direitos Humanos e Justiça.

Cinema, Cultura e o Mundo do Trabalho
Exibição de filmes com temáticas relacionadas ao mundo do trabalho seguida por debates sobre 
questões suscitadas nos respectivos enredos. O debate enfatizará aspectos relativos à cultura e 
sociedade retratados nos filmes, destacando as relações entre cultura e trabalho.

Coordenador: Leniza Kautz Menda;
E-mail: leniza.menda@poa.ifrs.edu.br;

Público-alvo: Comunidade interna (alunos, professores, servidores) e externa;
Área temática: Cultura.

Ciclo de Palestras: Educação e Tecnologias em Meio Ambiente
O projeto objetiva a criação da cultura do uso de tecnologias computacionais em questões 
envolvendo o meio ambiente. Para tal, será realizado um ciclo de palestras com este tema, 
voltado ao Mestrado Profissional em Educação e Tecnologias em Meio Ambiente. Estas palestras 
possuirão periodicidade mensal, e contarão com convidados externos ao campus, possibilitando a 
troca de conhecimentos e discussões no tema proposto. Constrói-se então a possibilidade de 
cooperação entre palestrantes e docentes do Instituto com objetivo de fomentar as pesquisas 
nesta área, a qual possui grande interesse para os objetivos da Instituição.

Coordenador: André Peres;

E-mail: andre.peres@poa.ifrs.edu.br;
Público-alvo: Docentes e Discentes e membros da comunidade interessados em Gestão de 
Recursos naturais e tecnologias envolvidas. Discentes do Curso Técnico em Informática; Curso 
Tecnológico em Sistemas para Internet; Tecnológico em Gestão Ambiental; Técnico em Meio 
Ambiente; Licenciatura em Ciências da Natureza;
Área temática: Educação.
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As Manifestações da Linguagem no Trabalho
A oficina “A manifestação da linguagem no trabalho” objetiva levar o aluno a refletir sobre a a 
linguagem na esfera do trabalho, assim como (re)pensar o trabalho e suas linhas de comunicação. 
Desse modo, a oficina colabora para a formação acadêmica/profissional do aluno.
Coordenador: Jaqueline Rosa da Cunha;
E-mail: jaqueline.cunha@poa.ifrs.edu.br;
Público-alvo: Alunos e bolsistas do IFRS - Campus Porto Alegre;
Área temática: Educação.

Ciclo da Vida Humana: aspectos psicológicos
O Curso Técnico em Biblioteconomia do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) - Campus 
Porto Alegre e o Curso de Biblioteconomia da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação 
(FABICO) da UFRGS promovem, dia 20 de maio (sexta-feira), a palestra “Ciclo da Vida Humana: 
aspectos psicológicos”, das 8h30min às 11h, no Auditório II, da FABICO/UFRGS. A atividade será 
desenvolvida pela psicóloga do Ministério Público do RS, Larissa B. Ullrich.

Coordenador: Lizandra Brasil Estabel;
E-mail: lizandra.estabel@poa.ifrs.edu.br;

Público-alvo: Acadêmicos do Curso Técnico em Biblioteconomia, do Curso Superior de 
Biblioteconomia da FABICO/UFRGS, docentes e comunidade em geral;
Área temática: Educação.

Contação de História no IPEC - Projeto de Iniciação em Panificação e 
Confeitaria
Alunos do curso técnico de Biblioteconomia do IFRS Campus Porto Alegre preparam 2 momentos 
de contação de história para alunos com necessidades especiais que participam do projeto IPEC. 
No primeiro encontro a contação de história tem relação com a última aula do curso de iniciação 
em confeitaria em que os alunos elaboram um bolo de milho. O segundo encontro tem relação 
com a última aula do curso de iniciação em panificação em que os alunos elaboram sanduiches e 
canapés. O objetivo desta tarefa é criar um momento cultural para os alunos do IPEC e mais 
ainda, incluir os alunos da biblioteconomia em um universo diferenciado de vivência explorando os 
potenciais desenvolvidos por eles nas disciplinas do curso.

Coordenador: Andrea Bordin Schumacher;

E-mail: andrea.schumacher@poa.ifrs.edu.br;
Público-alvo: Os participantes deste evento são os alunos do curso técnico de biblioteconomia 
que preparam a contação de história para os alunos do Projeto IPEC, formado por alunos da 
educação especial do municipio;
Área temática: Cultura.
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Semana do Meio Ambiente: Uma visão Sustentável
A Semana do Meio Ambiente pretende trazer, para a comunidade em geral, palestras, oficinas e 
debates que auxiliem na formação de um cidadão com uma sólida consciência ambiental. 
Pretende ainda fornecer subsídios para a reflexão acerca dos impactos da ação antrópica no 
ambiente e alternativas sustentáveis para minimizar estes impactos.

Coordenador: Cibele Schwanke;
E-mail: cibele.schwanke@poa.ifrs.edu.br;
Público-alvo: Comunidade em geral;

Área temática: Meio Ambiente.

Pensando as diferenças: o surdo, a surdez e a Língua Brasileira de Sinais
Este evento tem por objetivo proporcionar a difusão de informações sobre questões relativas à 
surdez, ao sujeito surdo e ao uso e importância da Língua Brasileira de Sinais. Com isso, 
pretende-se ampliar a discussão no espaço educativo acerca de temas tão relevantes quanto 
necessários como inclusão e acessibilidade. O evento será realizado no dia 12/05/2011, às 14h, 
no campus Porto Alegre do IFRS e destinado prioritariamente aos servidores locais (docentes e 
técnicos). De forma geral, e apesar de todo avanço na discussão sobre a diversidade e a inclusão, 
nota-se um despreparo para receber e aceitar o sujeito diferente. Respeitar e incluir o diferente 
passa por um processo de conhecimento dessas diferenças e das potencialidades do outro. Dessa 
forma, a importância desse evento reside em ser um momento de troca de informações, de 
reflexão e de aprendizado sobre essas questões.

Coordenador: Helen Scorsatto Ortiz;
E-mail: helen.schmeling@poa.ifrs.edu.br;
Público-alvo: O público alvo do evento é composto por servidores (docentes e técnicos) do
campus Porto Alegre do IFRS, bem como de quatro alunos de cursos técnicos dessa mesma 
instituição que atuam como bolsistas no Napne;
Área temática: Educação.

SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentes (Evento Didático)
Este evento tem por objetivo proporcionar aos alunos formandos do Curso Técnico de Segurança 
do Trabalho, a oportunidade de organizar uma SIPAT (Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes), evento obrigatório para as empresas celetistas conforme estabelece a Norma 
regulamentadora NR 5. Nos dias 20 e 22 de junho serão apresentadas palestras com temas 
previamente selecionados: O Técnico e o Mercado de Trabalho; Assédio Moral e Sexual no 
Trabalho; Primeiros Socorros; Prevenção de Acidentes Domésticos. A escolha dos assuntos das 
palestras procurou contemplar o universo comum nos segmentos dos futuros profissionais 
egressos do IFRS;

E-mail: claudio.araujo@poa.ifrs.edu.br;
Público-alvo: Alunos dos Cursos Técnicos da Instituição, que como futuros profissionais em seu 
segmento de atuação poderão enfrentar situações de validação para os temas abordados;

Área temática: Trabalho.
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Apagando fogo
Proporcionar aos alunos do curso técnico em segurança do trabalho a oportunidade de 
participarem de uma simulação de combate a incêndio com profissional capacitadoe em local 
apropriado para desenvolvimento as habilidades práticas.

Coordenador: Adriana Oliveira de Pinho;
E-mail: adriana.pinho@poa.ifrs.edu.br;

Público-alvo: Alunos do curso técnico de segurança do trabalho;
Área temática: Trabalho.

Proeja debate: seminário sobre a Globalização
Esse evento é a atividade final do projeto intitulado 'Proeja debate: a Globalizaçao e seus 
múltiplos (não) olhares'. Nessa etapa, os alunos terão a oportunidade de compatilhar seus 
conhecimentos e experiências adquiridos ao longo do projeto, que foi desenvolvido 
interdisciplinarmente, reunindo 10 componentes curriculares: Apresentação de Trabalhos, 
Biologia, Filosofia, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Música, Química e 
Sociologia. No seminário os alunos envolvidos, do Proeja III apresentarão os seus ensaios 
construídos durante o projeto, com temáticas relacionadas à globalização. Após cada bloco de 
apresentações (2 blocos em cada dia) haverá debate, a partir dos questionamentos e das 
contribuições do público, que será composto pelos alunos do Proeja I e pela comunidade externa,
a convite dos alunos debatedores.

Coordenador: Renata Dias Silveira;
E-mail: renata.silveira@poa.ifrs.edu.br;

Público-alvo: Alunos do Proeja I e III, comunidade externa a convite dos alunos debatedores;
Área temática: Cultura.

Workshop Secretariado@Gestão
Instituto Federal do Rio Grande do Sul - Câmpus Porto Alegre, através do Curso Técnico em 
Secretariado, disciplina de Eventos, realiza o WORKSHOP SECRETÁRI@GESTÃO, no dia 02 de 
junho do presente ano, às 19 horas, no Auditório 2, evento que objetiva contribuir com a 
formação dos alunos no diz respeito ao gerenciamento de arquivos, bem como de documentos  
(contábeis) via web. Além de participarem como cursistas os alunos da disciplina de Eventos, 
participarão de toda a organização, o que incluiu a escolha tema, do local, data, palestrantes, 
formato, busca de patrocínio e todas as demais providências.

Coordenador: Luciana Sauer Fontana;

E-mail: luciana.fontana@poa.ifrs.edu.br;
Público-alvo: Alunos do Secretariado I, II e III do IFRS – Câmpus Porto Alegre;
Área temática: Educação.
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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. A cerimônia oficial de finalização dos Cursos de Iniciação a Panificação e 
Iniciação a Confeitaria tem o objetivo de 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 23 de 
agosto às 10h contando com a participação dos alunos, familiares, professores, equipe do IFRS, 
empresas e instituições ligadas as áreas de panificação e confeitaria, políticos e mídia local.

Coordenador: Andrea Bordin Schumacher;

E-mail: andrea.schumacher@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.

I Semana Acadêmica da Área de Informática
A I Semana Acadêmica da Área de Informática busca integrar docentes e discentes dos três 
cursos que compõem a área: Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, Técnico em 
Informática e Técnico em Redes de Computadores. Além disso, a participação dos técnico-
administrativos e representantes de empresas é incentivado a fim de levar aos acadêmicos a 
visão de mercado sobre a área. Estão previstas diversas ações, dentre elas palestras, oficinas e 
reuniões, além de eventos sociais organizados pelos alunos.

Coordenador: Karen Selbach Borges;
E-mail: karen.borges@poa.ifrs.edu.br;
Público-alvo: Alunos e professores dos cursos da área de informática (Técnico em Redes de 
Computadores, Técnico em Informática e Tecnólogo em Desenvolvimento de Sistemas para 
Internet);
Área temática: Tecnologia e Produção.

1a Semana Acadêmica do Curso Superior de Tecnologia em Processos 
Gerenciais
Este evento consiste na 1a Semana Acadêmica do curso superior de Tecnologia em Processos 
Gerenciais do IFRS Campus Porto Alegre. Com o tema 'Desafios para o Tecnólogo em Processos 
Gerenciais', o evento pretende suscitar o debate entre os participantes a respeito de sua 
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identidade profissional e dos desafios contemporâneos que se apresentam à sua atuação 
profissional.

Coordenador: Bianca Smith Pilla;
E-mail: bianca.pilla@poa.ifrs.edu.br;
Público-alvo: Estudantes e professores do curso superior de tecnologia em Processos Gerenciais;

Área temática: Educação.

1ª Taça IFRS - Campus Porto Alegre de Futsal
A Competição I° TAÇA DE FUTSAL DO IFRS – CAMPUS PORTO ALEGRE, apresentará a seguinte
característica nominativa: Iª Taça Professor Celso Toledo de Futsal Masculino e Iª Taça Professora
Bernardete Billo de Futsal Feminino. Para o futsal masculino o número máximo de equipes será de 
12 e para o feminino de 6 equipes, cada uma com 7 a 10 atletas. Como objetivo, espera-se, 
principalmente, promover a integração da comunidade do IFRS Campus Porto Alegre, resgatando 
assim o foco da intencionalidade educativa nas questões como valores humanos, amizade, 
cooperação, solidariedade e respeito através de competições esportivas.

Coordenador: João Luís Pereira Gomes;
E-mail: joao.gomes@ufrgs.br;

Público-alvo: Alunos, técnico administrativos e professores do IFRS - Campus Porto Alegre;
Área temática: Cultura.

I Semana de Língua e Cultura: diversidades na formação técnica
De 17 a 21 de outubro de 2011 acontecerá a 'I Semana de Língua e Cultura: diversidades na 
formação técnica'. O evento, realizado nas instalações do IFRS - Campus Porto Alegre, tem como 
objetivo promover a contribuição para uma formação integral dos alunos dos cursos Técnicos, 
Tecnológicos e Proeja, pois oferecerá espaço para apresentações artísticas, tais como recitais,
exposições, varais de poesias, contações de histórias, apresentação de danças e culinárias típicas,
oficinas e palestras.

Coordenador: Jaqueline Rosa da Cunha;
E-mail: jaqueline.cunha@poa.ifrs.edu.br;
Público-alvo: Comunidade interna do Campus Porto Alegre;
Área temática: Cultura.

I Audição Prelúdio 2011
As Audições Prelúdio acontecem regularmente há muitos anos e cumprem papel fundamental para 
criar o hábito dos alunos apresentarem em público como um prolongamento natural do estudo, 
bem como serve para propiciar ao público que as assiste um panorama musical do que é 
desenvolvido em sala de aula. O repertório da apresentação será composto pelas músicas 
trabalhadas nas aulas de instrumento musical. A apresentação será realizada no dia 30 de 
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setembro de 2011, às 19h30, abrangendo, além dos alunos, a participação de familiares e 
professores como ouvintes.

Coordenador: Elaine Martha Daenecke;
E-mail: elaine.martha@poa.ifrs.edu.br;
Público-alvo: Alunos inscritos nos Cursos e Oficinas de Extensão em Música do Projeto Prelúdio, 
que já tenham repertorio musical para ser executado e indicados pelos professores de 
instrumento do Programa, e a comunidade em geral;
Área temática: Educação.

PET cineMA 2011
O PET cineMA 2011 consiste em um ciclo de vídeos, de periodicidade mensal, em que serão 
exibidos filmes e/ou documentários sobre temas relacionados ao Meio Ambiente. Após a exibição, 
haverá a discussão do vídeo entre os participantes, de forma a promover a interação entre os 
mesmos, a troca de experiências e o intercâmbio de visões/concepções sobre o tema abordado. 
De forma geral, tem como objetivo despertar os participantes para a problemática ambiental na 
atualidade, incentivando a reflexão e estimulando a mudança de atitudes.

Coordenador: Cibele Schwanke;

E-mail: cibele.schwanke@poa.ifrs.edu.br;
Público-alvo: Comunidade interna do IFRS – Câmpus Porto Alegre e comunidade externa;
Área temática: Meio Ambiente.

Nossas Raízes nas Organizações Populares
O evento buscará contrapontos e convergências que se interligam no aparecimento de diversas
organizações populares históricas no Estado do Rio Grande do Sul, como o MTG (Movimento
Tradicionalista Gaúcho), o MMC (Movimento de Mulheres Camponesas), o MPA (Movimento de 
Pequenos Agricultores), a IACOREQ (Instituto de Assessoria a Comunidades Remanescentes de 
Quilombo), COCEARGS (Cooperativa Central dos Assentados do Rio Grande do Sul), entre outras 
entidades civis organizadas. Essa ação de extensão sob modalidade de evento, terá uma duração 
na mesa-redonda de 4horas, visando a participação de um público mínimo de 100 pessoas. No 
entanto, poderá atingir o triplo do público-alvo esperado, considerando-se a temática 
apresentada, o sistema de divulgação e marketing desta atividade e, principalmente, pelo 
ambiente donde será instalada a mesa de debate – Acampamento Farroupilha, Estância da 
Harmonia Porto Alegre, RS-, local onde são realizados os festejos farroupilhas, possibilitam esse 
abrigo do público-alvo. A temática deste evento é “Nossas Raízes nas Organizações Populares”, 
que nos proporcionará conhecimentos mais especializados, no âmbito dos Estudos Culturais, com 
abrangência ilimitada. Esta ação pedagógica será registrada e certificada.

Coordenador: Gleide Penha de Oliveira;

E-mail: gleidhe.oliveira@poa.ifrs.edu.br;
Público-alvo: Professores, técnicos-administrativos, alunos do IFRS – Câmpus Porto Alegre e 
comunidade em geral, no local, que tenham interesse no assunto;
Área temática: Cultura.
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Ciclo de palestras de Economia Solidária e Tecnologias Sociais
Trata-se da realização de um ciclo de palestras com vista a divulgar os princípios da Economia 
Solidária e das Tecnologias Sociais e criar uma cultura adequada à implementação da Incubadora 
Social no IFRS Campus Porto Alegre. Serão desenvolvidas cinco palestras, no período outubro -
dezembro/2011, com palestrantes convidados de instituições públicas (UFRGS, UNICAMP) e 
privadas (UNILASSALE) que tem experiência na implementação de Incubadoras sociais. Com base 
nestas informações pretende-se desenvolver a metodologia de atuação para incubadora. Para este 
evento serão convidados todos os membros da incubadora que se dispuseram a participar desde a 
fase de projeto que foi já contemplado com recursos do MEC, e professores, técnicos-
administrativos e alunos, assim como também outras pessoas convidadas de outros campi
interessadas nesta temática. Portanto, é uma etapa importante no processo de implementação da 
Incubadora Social do IFRS - Campus Porto Alegre.

Coordenador: Duilio Castro Miles;
E-mail: duilio.miles@poa.ifrs.edu.br;
Público-alvo: Os membros da incubadora social do IFRS Campus Porto Alegre e professores, 
técnicos-administrativos e alunos e convidados de outros campi que tenham interesses no 
assunto;
Área temática: Tecnologia e Produção.

I Semana Acadêmica do Curso Técnico em Secretariado
A I Semana Acadêmica do Curso Técnico em Secretariado, objetiva institucionalizar um espaço 
que dê visibilidade a produção de conhecimento de alunos e professores do Curso, incentivar 
ações de pesquisa e de iniciação científica, bem como (re) pensar os desafios e possibilidades da 
profissão. É oportuno salientar que esta atividade está de acordo com as concepções curriculares 
do curso, que opta por uma abordagem de articulação e integração entre diferentes áreas de 
conhecimento, possibilitando ao aluno uma visão global e sistêmica do mundo do trabalho.

Coordenador: Luciana Sauer Fontana;

E-mail: luciana.fontana@poa.ifrs.edu.br;
Público-alvo: O público envolvido compreende alunos e ex-alunos do Curso Técnico em 
Secretariado, professores e técnicos-administrativos do IFRS - Campus Porto Alegre;
Área temática: Educação.

12ª Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS – Campus Porto 
Alegre (Mostratec)
A 12ª Mostratec - Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS – Campus Porto Alegre é 
promovida pelas Diretorias de Pesquisa e Inovação, Ensino e Extensão do IFRS – Campus Porto 
Alegre, sob organização da Comissão Organizadora do evento. O objetivo geral do evento é 
contribuir para a difusão do conhecimento produzido nas dimensões do ensino, da pesquisa e da 
extensão no âmbito dos Institutos Federais tendo como eixo central “Desafios contemporâneos: 
cultura, tecnologia e inovação”. Dessa forma, busca-se, principalmente, cumprir com o 
compromisso social de difusão e criação de novos saberes e fazeres pedagógicos.
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Coordenador: Clarice Monteiro Escott;

E-mail: clarice.escott@poa.ifrs.edu.br;
Público-alvo: Comunidade interna e externa ao IFRS;
Área temática: Educação.

PROEJA em Circuito Cultural
O evento 'PROEJA em Circuito Cultural' tem por objetivo geral realizar visitas culturais que visam 
ampliar o conhecimento do educando em busca de uma formação integral que não se restringe à 
formação profissional em espaços formais de ensino. Pretende, portanto, enriquecer o currículo 
escolar e o processo de ensino-aprendizagem. O evento será desenvolvido ao longo do segundo 
semestre de 2011, com saídas mensais de agosto a dezembro (em dias alternados, inclusive aos 
sábados) sempre em espaços culturais do município de Porto Alegre, privilegiando ações 
interdisciplinares. O pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional 
estão previstos na Constituição Federal de 1988, em seu capítulo terceiro em que versa sobre 
“Educação, cultura e desporto”. Por essa referência, podemos perceber o quanto é importante a 
valorização da cultura e do patrimônio cultural brasileiro para a constituição e identidade da 
nação. O acesso à cultura está equiparado em importância ao acesso de outros direitos 
fundamentais, como por exemplo, o da saúde, da educação, da liberdade etc. Garantir acesso a 
eventos culturais é também papel das instituições de ensino preocupadas com a formação de 
sujeitos cidadãos e políticos que debatem, refletem, percebem e atuam criticamente na
sociedade.

Coordenador: Helen Scorsatto Ortiz;
E-mail: helen.ortiz@poa.ifrs.edu.br;
Público-alvo: O público alvo do projeto é composto por alunos do Curso PROEJA Técnico em 
Vendas, campus Porto Alegre do IFRS;

Área temática: Cultura.

I Semana Acadêmica do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza
Organizado pela turma do terceiro semestre do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza do 
IFRS - Campus Porto Alegre, a I Semana Acadêmica do referido curso terá como foco principal a 
valorização do professor e a prática de ensino. O evento é destinado, principalmente, aos 
discentes e docentes do curso, porém aberto também à outras licenciaturas da área e afins. Entre 
as atividades da Semana Acadêmica, destacam-se a mesa redonda com o tema 'O cotidiano do 
professor de Ciências: desafios e possibilidades', composta por professores de Ciências, Biologia, 
Química e Educação Especial em Ciências, todos atuantes da Educação Básica; e a palestra tendo 
como tema 'Valorização da profissão docente', proferida pela Prof.ª Drª. Valderez Marina do 
Rosário Lima. Além destas, o evento também contará com exibição de filmes seguido de debate, 
oficinas, teatro e exposição de banners. Espera-se que o evento possibilite significativas reflexões 
sobre a profissão docente, de modo a contribuir para a formação dos futuros professores e para 
as discussões na área.

Coordenador: Márcia Amaral Corrêa de Moraes;
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E-mail: marcia.moraes@poa.ifrs.edu.br;

Público-alvo: O público participante da I Semana Acadêmica do Curso de Licenciatura em 
Ciências da Natureza será composto, principalmente, pelos discentes e docentes do curso 
organizador do evento. No entanto, também será aberto a participação de demais cursos de 
licenciatura da área e outros afins, externos ao IFRS;

Área temática: Educação.

III Audição Prelúdio 2011
As Audições Prelúdio acontecem regularmente há muitos anos e cumprem papel fundamental para 
criar o hábito dos alunos apresentarem em público como um prolongamento natural do estudo, 
bem como serve para propiciar ao público que as assiste um panorama musical do que é 
desenvolvido em sala de aula. O repertório da apresentação será composto pelas músicas 
trabalhadas nas aulas de instrumento musical. A apresentação será realizada no dia 11 de 
novembro de 2011, às 19h30, abrangendo, além dos alunos, a participação de familiares e 
professores como ouvintes.

Coordenador: Elaine Martha Daenecke;
E-mail: elaine.martha@poa.ifrs.edu.br;

Público-alvo: Alunos inscritos nos Cursos e Oficinas de Extensão em Música do Projeto Prelúdio, 
que já tenham repertorio musical para ser executado e indicados pelos professores de 
instrumento do Programa, e comunidade em geral;
Área temática: Educação.

Proeja debate: seminário sobre os Direito Humanos
Este evento é a atividade final do projeto intitulado 'Proeja debate: os Direitos Humanos’. Nessa 
etapa, os alunos terão a oportunidade de compartilhar seus conhecimentos e experiências 
adquiridos ao longo do projeto, que foi desenvolvido interdisciplinarmente, reunindo 4 
componentes curriculares: Geografia, História, Língua Portuguesa e Sociologia. No seminário os 
alunos envolvidos, do Técnico em vendas II, modalidade Proeja, apresentarão os seus ensaios 
construídos durante o projeto, com temáticas relacionadas aos Direitos Humanos. Após cada bloco 
de apresentações (2 blocos em cada dia) haverá debate, a partir dos questionamentos e das 
contribuições do público, que será composto pelos alunos do Técnico em Vendas I, modalidade 
Proeja, e pela comunidade externa, a convite dos alunos debatedores.

Coordenador: Paula Dreyer Ortmann;
E-mail: ortmann.paula@gmail.com;

Público-alvo: Alunos do Proeja I e II, comunidade externa a convite dos alunos debatedores;
Área temática: Direitos Humanos e Justiça.
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Concerto de encerramento dos cursos de Extensão em Música 2011 -
Projeto Prelúdio
O Concerto de encerramento tem demonstrado, ao longo de suas edições, ser importante 
ferramenta de avaliação do trabalho desenvolvido no Projeto Prelúdio, em especial para os Coros, 
Conjuntos e Orquestras, principais vitrines deste programa de extensão. Espera-se que este 
evento de 2011 conforme a tradição de qualidade artística e educacional do trabalho desenvolvido 
no Projeto Prelúdio e que possa, também, servir de parâmetro para avaliar a nova proposta 
pedagógica, adotada em 2010, em que as atividades são oferecidas em forma de cursos e 
oficinas.

Coordenador: Alexandre Vieira;

E-mail: alexandre.vieira@poa.ifrs.edu.br;
Público-alvo: O Concerto de Encerramento dos Cursos de Extensão em Música 2011 do Projeto 
Prelúdio marca o término das atividades dos cursos e oficinas do presente ano e conta com a 
participação de todos os conjuntos instrumentais, coros e orquestras, além dos alunos de Canto 
em Conjunto e do Laboratório do Som. O evento também é aberto à comunidade em geral;
Área temática: Educação.

20ª Semana Acadêmica de Transações Imobiliárias
Tendo como objetivo maior a busca pelo aperfeiçoamento acadêmico dos alunos do curso de 
Transações Imobiliárias, o IFRS proporciona a 20ª Semana Acadêmica do Curso de Transações 
Imobiliárias, direcionada aos alunos do referido curso e demais interessados. O evento busca 
apresentar para comunidade local e alunos do IFRS, temas relacionados a profissão de corretor de 
imóveis, com uma abordagem prática, por meio de trabalhos desenvolvidos pelos alunos
orientados pelos professores do curso que atuam junto ao IFRS. A realização do evento será feita 
pelo próprio IFRS, por meio do corpo docente do curso de Transações Imobiliárias.

Coordenador: André Luiz Oliveira da Conceição;

E-mail: andre.acr@terra.com.br;
Público-alvo: Alunos do curso de Transações Imobiliárias do IFRS Campus Porto Alegre e a 
comunidade interna ao Campus em geral;
Área temática: Direitos Humanos e Justiça.

Feira de Trocas Solidárias
Este evento tem por objetivo geral criar um espaço de trocas de produtos, serviços e saberes, 
com base nos princípios da economia solidária. Busca-se concretizar experiência comercial onde 
não haja uso da moeda oficial brasileira e onde as ideias de lucro, acumulação e competição 
sejam substituídas pelas de solidariedade e cooperação.  Com isso, pretende-se ampliar as 
discussões sobre economia solidária realizadas no Brasil, ao mesmo tempo em que se vivencia 
uma prática. Isso é importante porque na atual conjuntura de crises (crises do modelo fordista de 
produção, crise do capital e do emprego formal), faz-se necessário a busca de alternativas 
estratégicas visando uma sociedade mais justa, capaz de combater as injustiças e desigualdades, 
tanto econômicas quanto sociais. O evento será realizado no dia 23 de novembro de 2011, das 
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8h30 às 13h30, no campus Porto Alegre do IFRS e destinado à comunidade interna (alunos e 
servidores). É uma atividade decorrente das discussões realizadas nas disciplinas de 'Sociologia 
das Organizações e do Trabalho' (Curso Técnico em Meio Ambiente) e 'Fundamentos Sociológicos 
Voltados à Administração' (Curso Técnico em Administração). Dessa forma, a Feira tem como 
ativos participantes os alunos das turmas do primeiro semestre dos cursos referidos.

Coordenador: Helen Scorsatto Ortiz;
E-mail: helen.ortiz@poa.ifrs.edu.br;
Público-alvo: O público alvo é formado pela comunidade interna do campus Porto Alegre do 
IFRS;

Área temática: Trabalho.


