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Destaque
Semana Pedagógica é realizada no Câmpus Irati
De 02 a 04 de fevereiro o IFPR Câmpus Irati realizou a sua Semana
Pedagógica. Durante os três dias foram promovidas diversas atividades,
como uma acolhida pela direção geral do Câmpus, discussões em
grupo, palestras com convidados, além de um café dos servidores.
As pedagogas Ana Cláudia Marochi e Juliana Viecheneski ressaltaram
a importância da Semana Pedagógica: “ela constitui como um
momento privilegiado para a reflexão sobre a prática pedagógica
e sobre a organização do trabalho em suas diversas dimensões,
tendo sempre em vista a excelência do processo de ensino e de
aprendizagem. É um momento coletivo de reflexão, tomada de
decisão e planejamento de todo o trabalho escolar”, explicam.

Semana de Acolhimento marca volta às aulas no Câmpus Irati
O IFPR Câmpus Irati iniciou seu ano letivo no dia 09 de fevereiro com atividades
diversificadas. Pela manhã, tiveram início atividades para as turmas dos cursos técnicos
em Agroecologia e em Informática, modalidade Integrado ao Ensino Médio. Já no
período noturno, ocorreu o início das aulas para a primeira turma do curso superior
de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, além dos cursos técnicos
em Agroecologia e em Informática, modalidade Subsequente, já em andamento.

Você sabia?

Uma programação especial foi preparada pela equipe de Ensino para receber os
alunos. Além da apresentação dos professores, técnicos e funcionários terceirizados
do câmpus, a Semana de Acolhimento, como foi chamada, incluiu diversas
atividades, como dinâmica integradora dos alunos, oficinas de tecnologia, robótica,
agroecologia, metodologia e organização dos estudos, libras e aula inaugural.

Primeiro curso superior do Câmpus Irati tem aula inaugural
O curso superior do IFPR Câmpus Irati, Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas, teve início no dia 09 de fevereiro.
Este é o primeiro curso superior ofertado na instituição desde a
sua instalação no município, há quase cinco anos. “Trata-se de
uma grande conquista para o câmpus e também para a cidade de
Irati”, considera o diretor geral do câmpus, Francis Luiz Baranoski.
Para dar as boas vindas aos alunos, foi realizada uma aula
inaugural, com apresentação dos professores, da área técnica e da
coordenação do curso superior. Além disso, foram apresentadas a
grade curricular, as disciplinas do curso, e uma explanação sobre a
carreira e oportunidades de emprego na área de informática. Logo
após, foi promovida uma dinâmica de apresentação dos alunos.
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