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Após completar apenas um ano de funcionamento, o Campus Osório do
Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) vem colecionando prêmios em
eventos científicos. As premiações são resultado do estímulo à pesquisa e à
extensão que a instituição desenvolve paralelamente ao ensino. Desde o
Ensino Médio até a graduação, os estudantes participam de projetos das mais
diversas áreas do conhecimento, orientados por um grupo qualificado de
professores.
Os alunos do Campus Osório tiveram cinco trabalhos premiados na IV Jornada
de Produção Científica da Educação Profissional e Tecnológica da Região Sul,
realizada pelo Instituto Federal Catarinense, de 7 a 9 de novembro, em
Blumenau (SC). O IFRS recebeu, ao todo, 12 premiações entre os 16 trabalhos
apresentados. Também receberam prêmios alunos dos campi de Canoas (2),
Ibirubá (1), Porto Alegre (2) e Restinga (2).
Também no início de novembro, o trabalho "Sustentabilidade como Estratégia
de Competitividade em Pequenas e Médias Empresas" foi premiado na
categoria "Gestão e Negócios" dentro da sessão de posters da 12ª Mostratec Mostra de Trabalhos de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS - Campus Porto
Alegre. Com orientação da professora Shana Sabbado Flores, o trabalho foi
apresentado pela bolsista Ana Jaqueline Clasen Gomes. Também fazem parte
do projeto o Guilherme de Oliveira Lima (bolsista) e Bruna Araújo da Silva
(colaboradora). No ano passado, o Campus Osório também teve um projeto
premiado no evento: "Aplicação da Turfa como Alternativa Energética no RS",
dos alunos Guilherme Oliveira Lima, Vinicius Almeida Ouriques e João Pedro
Formolo Ferronatto, com orientação da professora Shana Sabbado Flores.
Esse projeto, este ano, foi apresentado no XXIII Salão de Iniciação Científica
da UFRGS, 3 a 7 de outubro, em Porto Alegre.
O projeto "Padronização de um Bolo Diet através da Metodologia de Superfície
de Resposta", das professoras Aline Silva de Bona e Flávia Santos Twardowski
Pinto, com as alunas Morgana da Silva Witt e Luiza de Souza Ferreira, do
Campus Osório, recebeu o 2º lugar na 5ª Feira Estadual de Ciência e
Tecnologia da Educação Profissional (Fecitep), no dia 8 de outubro, na
Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), em Canoas. A Fecitep é promovida
pela Superintendência da Educação Profissional do Estado (Suepro), da
Secretaria de Estado de Educação (Seduc), em parceria com redes de ensino
profissional. Neste ano, reuniu 101 projetos, 72 escolas de 42 municípios do

Estado, 90 professores orientadores e 243 alunos. O mesmo trabalho
participou da 26º Mostratec (Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia), da
Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, em Novo
Hamburgo, no final de outubro.
Professores e alunos do Campus Osório também apresentaram trabalhos na I
Mostra Científica do Campus Restinga, realizada nos dias 26 e 27 de outubro,
em Porto Alegre. No dia 5 de novembro, foi a vez do próprio Campus Osório
promover a 1ª MoExP - Mostra de Ensino, Extensão e Pesquisa, para
oportunizar aos estudantes a divulgação e socialização das atividades de
ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no Campus.
O IFRS - Campus Osório recebe inscrições até 16 novembro para o Processo
Seletivo 2012/1. Há vagas para novas turmas dos cursos Técnico Integrado ao
Ensino Médio, Técnico Subsequente e Superior de Tecnologia em Processos
Gerenciais. Os candidatos poderão se inscrever apenas pela internet, nos sites
www.faurgs.ufrgs.br/concursos e/ou www.ifrs.edu.br/processoseletivo. Para
quem não dispõe de acesso à internet, serão disponibilizados computadores
para inscrição, no Campus Osório, na Rua Machado de Assis, 1456, Bairro
Sulbrasileiro, das 9h às 20h. A taxa de inscrição é de R$ 45, que poderá ser
paga até o dia 17 de novembro. As provas estão marcadas para o dia 11 de
dezembro.

