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Destaque
Câmpus Irati realiza Etapa Regional da OBR 2015
Foi realizada nos dias 03 e 04 de julho, no Ginásio de Esportes
Agostinho Zarpelon Júnior, a Etapa Regional da Olimpíada
Brasileira de Robótica – OBR 2015, organizada pelo IFPR
Câmpus Irati. No dia 03 foi realizada a abertura e, no dia 04,
foram realizadas as provas, com a participação de 29 equipes
do IFPR, UTFPR e escolas particulares de Carambeí, Curitiba,
Guarapuava, Irati, Jacarezinho, Ponta Grossa e Telêmaco Borba.
Do IFPR Câmpus Irati, participaram três equipes de estudantes
do Curso Técnico Integrado em Informática. A equipe “Ninjas
de Pijama”, de Jacarezinho, foi campeã; o segundo lugar ficou
com a equipe curitibana “Hakuna Matata”; e a terceira colocada
foi a equipe iratiense “Engenheiros do Pinhão”, todas do IFPR.

Arraiá IFPR 2015 é realizado no Câmpus Irati
O Câmpus Irati promoveu no dia 09 de julho o Arraiá IFPR 2015.
Alunos, servidores, funcionários e comunidade participaram do
evento que contou com várias atrações: barraquinhas de comidas
típicas, concurso “Casal Caipira”, “Show de Talentos”, quadrilha, cama
elástica, correio elegante, pescaria, barraca do beijo, cadeia, bingo,
rifas e também a divulgação do resultado final da Gincana Solidária.
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“A festa junina é um evento cultural que já é tradição no
Câmpus Irati, sendo um momento de integração entre alunos,
servidores (docentes e técnicos), funcionários e comunidade.
Neste ano, ela marcou o fim do primeiro semestre letivo” destaca
a Professora Maressa Macedo, uma das organizadoras da festa.
Ela ainda ressalta que todas as barracas foram organizadas
pelos alunos e pela comunidade, sendo que a arrecadação será
utilizada para atividades diversas, definidas por cada grupo
organizador, como confraternizações e formaturas. A Associação
abrilhantou o evento com uma barraquinha de produtos.

1ª Gincana Solidária do IFPR Câmpus Irati arrecadou donativos
Durante os meses de abril, maio e junho deste ano, foi realizada
a 1ª Gincana Solidária do IFPR Câmpus Irati. A Gincana teve como
objetivo estimular a solidariedade nos alunos, por meio de uma
disputa saudável, promovendo a integração dos participantes. A
cada semana, era lançado um desafio que consistia em arrecadar
donativos, doação de sangue e cabelo e também provas esportivas.
Foram três meses de empenho por parte dos participantes, o que
culminou na arrecadação de 281 quilos de alimentos; 11.916 peças
de roupas e calçados; 2.647 unidades de livros, revistas e gibis;
443 unidades de latas de alumínio, totalizando 6kg; 206 unidades
de fraldas e produtos de limpeza; 380 brinquedos, além de 46
doações de sangue realizadas e 570 mechas de cabelo. Os donativos
arrecadados foram entregues para a Secretaria de Assistência Social do município de Irati e para o Programa do
Voluntariado Paranaense – Provopar, as quais farão a destinação das doações para as famílias cadastradas nestas
entidades. Já as mechas de cabelo foram doadas para a ONG “Cabelegria”, através do projeto IFazendo a Cabeça
da Galera. O resultado final da gincana foi divulgado no Arraiá IFPR 2015, e a equipe vencedora foi a “Pararátimbum”.
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De 22 a 25 de julho, foi realizada em Irati a 14ª Jornada de Agroecologia.
O IFPR Câmpus Irati foi um dos parceiros do evento, cuja a participação
foi de cerca de 4.000 pessoas, entre elas: agricultores, estudantes, técnicos,
pesquisadores e educadores de instituições de ensino e pesquisa, de
assistência técnica; organizações não governamentais e movimentos
sociais do campo, da cidade e de todo o país também estavam presentes.
A Jornada é um importante espaço para o amplo debate da
Agroecologia, e objetivou debater propostas de desenvolvimento
socioambiental integrando campo e cidade, sendo a educação um
dos seus principais pilares. O evento apresentou uma programação
variada com palestras, seminários, oficinas, atividades culturais,
plenárias, debates, entre outras atrações Alunos, professores e técnicos
administrativos do IFPR Câmpus Irati também prestigiaram a Jornada.

O Reitor pro tempore do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Professor
Elio de Almeida Cordeiro, esteve no Câmpus Irati no dia 21 de julho para
apresentar o novo Diretor Geral pro tempore do Câmpus, Professor Celio Alves
Tibes Junior, nomeado em portaria publicada no Diário Oficial da União.
O Professor Celio Alves Tibes Junior substitui Eliane Inês Filus Zampier, que
solicitou exoneração do cargo, na direção do Câmpus. Após a apresentação, foi
realizada uma visita ao novo bloco do Câmpus, que está em fase de conclusão.

Aconteceu na noite do dia 30 de julho uma reunião da Direção do Câmpus Irati com todos os pais de alunos. Mais de
oitenta pais compareceram, o que representa mais de cinquenta por cento de todos os pais de alunos do Câmpus Irati.
Durante a reunião, o Professor Celio Tibes, Diretor Geral, apresentou-se, explicando o porquê de um novo diretor interino
durante esse período. Explicou também que as eleições para reitor e diretores gerais permanecem válidas, aguardando
apenas uma decisão judicial para que a posse possa ser confirmada, em data ainda a ser determinada. Outro ponto
importante, discutido com os professores, foi a expansão do Câmpus Irati. O último assunto discutido pela Direção Geral
do Câmpus Irati com os pais foi a situação da greve, deflagrada no último dia 29 de julho, quando os professores, em
assembleia geral, decidiram aderir ao movimento nacional. Alguns técnicos administrativos educacionais do Câmpus já
estavam em greve desde junho. A reunião contou com a participação de coordenadores de cursos, direção de ensino, bem
como representante da greve que também teve a oportunidade de esclarecer as pautas e as reivindicações das categorias.
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