Pesquisadores canadenses visitam o IFRS
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Na segunda-feira, 30/05,
os professores do Cégep
de
Sherbrooke
de
Quebec, Canadá, foram
recepcionados na sede
da Reitoria do Instituto
Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Sul
(IFRS). Até o dia 10/06
eles estarão visitando os
campi Bento Gonçalves,
Caxias do Sul, Erechim,
Farroupilha, Ibirubá, Osório, Porto Alegre e Sertão.
A comitiva composta pelos pesquisadores Jean-Pierre Roy (da área de Saúde
Animal), Joëlle Guay (da área de Gestão de Empresa Agrícola), Benoît
Beaulieu (Engenharia), Jean-Philippe Gaulin (Biotecnologia), Andrée Thériault
(Bioecologia) e pelo assessor internacional Martin Lambert foi recebida pelos
pró-reitores e demais servidores da Reitoria. O pró-reitor de Extensão, Lenir
Antônio Hannecker, deu as boas- vindas e apresentou o Instituto.
Na ocasião Lambert explanou sobre a estrutura física e as modalidades de
ensino oferecidas no Canadá. Após, os canadenses deslocaram-se até o
Campus Bento Gonçalves para iniciar as atividades de troca de experiências
na área do ensino, pesquisa e extensão. Os visitantes têm como objetivo,
também, conhecer a estrutura física, pedagógica e matrizes curriculares, além
de discutir com os docentes do IFRS assuntos pertinentes às suas áreas, bem
como, novas possibilidades de cooperação e intercâmbio a serem
estabelecidos entre as duas instituições.
O acordo internacional foi firmado em outubro de 2010, durante o "I Encontro
Brasil-Canadá de Educação Profissional e Tecnológica", no Rio de Janeiro e
terá duração de cinco anos, podendo ser renovado. O documento registra o
objetivo mútuo de colaboração e cooperação para o desenvolvimento de
projetos científicos e atividades educacionais; realização de intercâmbio entre
professores, pesquisadores e técnicos; intercâmbio de estudantes; intercâmbio
de experiências pedagógicas e intercâmbio de informações e publicações

acadêmicas; promoção de eventos científicos e culturais; participação na
organização conjunta de conferências, painéis, cursos ou outras formas de
aprendizagem e promoção de projetos de pesquisa conjuntos.
Desde o dia 25 de abril, quatro estudantes intercambistas, alunos do Cégep de
Sherbrooke estão no Campus Porto Alegre realizando atividades de pesquisa e
extensão na área de Biotecnologia, como parte do trabalho de conclusão de
curso.

