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Destaque
Câmpus Irati é destaque no Desa o Nacional Acadêmico
A equipe HADISZ, do IFPR Câmpus Irati, ficou com a melhor colocação
no ranking estadual do Desafio Nacional Acadêmico – DNA. O DNA é o
maior Desafio de Conhecimento realizado pela Internet, fundamentado
na filosofia pedagógica WebQuest, sendo uma oportunidade para
os participantes ampliarem seus conhecimentos, ao mesmo tempo
em que desenvolvem a criatividade, a noção de liderança, o trabalho
em equipe, a tomada de decisão e o espírito empreendedor. No ano
de 2014, o Câmpus teve duas equipes participantes. Já em 2015,
sete equipes participaram: HADISZ, SLAYER, IFABULOSOS, IFNINJAS,
TEAM IF, DNA.S WINNERS e GÊNESES. Os professores orientadores
das equipes no Desafio foram Rodrigo Duda, Thalita Scharr, Roger
Mazur e Osmar Ansbach. O Professor Rodrigo Duda, orientador da equipe HADISZ, destacou que a
participação das equipes neste ano surpreendeu pela vontade com que os alunos realizaram as atividades.

Formatura de EaD é realizada
No dia 19 de junho, foi realizado no Câmpus Irati a solenidade
de formatura do Curso Técnico em Reabilitação de Dependentes
Químicos, modalidade Educação a Distância (EaD). Participaram
da cerimônia alunos do município de Prudentópolis. No total,
oito alunos receberam o título de Técnico em Reabilitação
de Dependentes Químicos. No evento, estiveram presentes a
Diretora Geral do Câmpus Irati, Eliane Zampier, e o coordenador
do Polo EaD do Câmpus, Professor Joaquim Morais. “A EaD, ao
ofertar cursos diferenciados, e permitir que o aluno acompanhe
as aulas usando as diversas tecnologias de comunicação,
facilita a organização de seu tempo de modo que também
consiga exercer suas demais atividades”, destaca o Professor.

Grêmio Estudantil do Câmpus Irati é eleito
Nas últimas semanas, alunos dos cursos Integrado e Subsequente
do Câmpus Irati realizaram a constituição do seu Grêmio Estudantil.
Conforme orientação da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas
(UBES), ficou a cargo da Comissão Pró-Grêmio a elaboração do regimento
e a proposição do calendário eleitoral. Durante o mês de junho foi
realizado o processo eleitoral, sendo que a eleição e a apuração dos votos
ocorreu no dia 25. “O Grêmio Estudantil representa os estudantes dos
cursos técnicos da Instituição. Seu maior objetivo é unir e movimentar
os estudantes para a discussão de seus direitos e deveres, debatendo
assuntos diversos sobre escola, comunidade e sociedade. Os alunos viram
a importância de ter um Grêmio que os represente e lute pelos seus
direitos e na comunicação com a Direção nas decisões que envolvem os
alunos procurando sempre o bem social e integração com os demais”
destaca o presidente da Comissão Pró-Grêmio, Deyvid Vinicius Gobor.
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