Campus Rio Grande do IFRS está presente à Festa do Mar
Data: 18/04/2011
Veículo: Jornal Agora
Os visitantes da 13ª Festa do Mar poderão conhecer o trabalho do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) e do
Campus Rio Grande. Durante os onze dias da festa, uma equipe formada por
estudantes, professores e técnicos administrativos representa a escola nos
estandes 55 e 56 do Armazém 2, no cais do Porto Velho.
A iniciativa é coordenada pelo diretor de Extensão, Cultura e Relação Institutoempresa, Roberto Carlos Pereira, e tem o objetivo de informar a população
sobre a nova institucionalidade do Campus Rio Grande, explicando a
organização escolar, divulgando o trabalho desenvolvido no campus em
Ensino, Pesquisa e Extensão e orientando os interessados a respeito dos
processos de ingresso aos cursos oferecidos em diversas modalidades.
Trabalhos do Campus Rio Grande em exposição nos estandes chamaram a
atenção dos visitantes no último fim de semana. A iluminação automatizada da
casa em miniatura atraiu especialmente as crianças. O protótipo é resultado do
projeto Sistema de Controle Supervisório Residencial, coordenado pelo
professor José Eli dos Santos.
Além da presença nos estandes, há destaques da escola em outras atividades
da festa, com a participação de estudantes e servidores no teatro, na música e
no esporte.
Nesta terça-feira, 19, a Cia. Teatral Ovelha Negra apresenta o espetáculo
"Cuidado! Seu príncipe pode ser uma Cinderela", com a direção de Sheldon
Jardim, às 21h, no Multipalco. Na quarta-feira, 20, o professor Marcelo Galarça,
do curso de Refrigeração, toca com a banda Tecla Phaea, às 21h30min,
também no Multipalco. No domingo, 24, último dia da festa, o coordenador do
Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), Derlain Monteiro de Lemos,
participa da 4ª Maratona de Mountain Bike, às 14h, com largada e chegada no
portão de acesso à Femar.

