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Destaque
Concurso Público para docentes foi realizado no Campus Irati
Aconteceram, de 18 a 20 de agosto, no Campus Irati, as 3ª e 4ª fases – das provas de
desempenho didático e de análise de títulos – do Concurso Público do Instituto Federal
do Paraná, que visam selecionar 04 docentes para o ensino básico, técnico e tecnológico
do IFPR Câmpus Irati, sendo 03 vagas para docentes de Ciência da Computação e 01
para Educação Física. No total, 68 candidatos se inscreveram para as vagas de Ciência
da Computação, e 54 para a vaga de Educação Física, totalizando 122 inscritos.

Projeto do Campus Irati oferta curso de inglês para crianças da Vila Matilde
No dia 21 de agosto, iniciaram as aulas do Projeto de Extensão “IFPR
English Steps: crianças da Vila Matilde aprendendo a Língua Inglesa”. O
projeto é coordenado pela professora Simara Cristiane Braatz, sendo o
professor Roger Mazur o vice-coordenador. A professora explica que o
projeto propõe a aprendizagem da língua inglesa por crianças do bairrosede do IFPR Campus Irati, sendo ofertado um curso de inglês gratuito
para crianças do Ensino Fundamental, que moram na Vila Matilde,
ministrado por alunos bolsistas dos cursos de Ensino Médio Integrados
a Cursos Técnicos do Câmpus. O curso propõe também a elaboração
de material didático pelos bolsistas, permitindo sua participação no
processo e inserindo-os na produção de pesquisa científica. Esse projeto
foi contemplado pelo Programa Institucional de Bolsas de Extensão do IFPR, com financiamento IFPR/ Fundação Araucária.

Alunos do Campus Irati visitam a Feira de Cursos e Profissões da UFPR
No dia 23 de agosto, alunos do 1º, 2º e 3º anos dos cursos técnico-integrados
em Agroecologia e Informática visitaram a Feira de Cursos e Profissões da
Universidade Federal do Paraná – 13ª edição. O evento consistiu na exposição
dos cursos oferecidos pela UFPR, parcerias, outros campi e extensões. Por meio
de stands, projetos, folderes e interação com estudantes e professores dos
cursos, os alunos puderam ter uma ideia mais ampla, bem como sanar algumas
dúvidas a respeito de suas intenções profissionais e dos cursos superiores
pretendidos. A ideia da visita à Feira foi uma iniciativa que partiu dos próprios
alunos e contou com o acompanhamento e mediação do professor Roger Mazur.

Campus Irati inicia curso de formação para professoras pedagogas do município
de Irati
Foi dado início, no dia 28 de agosto, um curso de
formação para professoras pedagogas do município de
Irati. As participantes do curso lecionam a disciplina de
ciências para o 5º ano, com foco na experimentação.
O curso será ministrado pela pedagoga Ana Cláudia Marochi,
e acontecerá em quatro encontros presenciais, além de um
Seminário da Secretaria de Educação. O curso é uma proposta
do projeto de extensão “A experimentação como ferramenta
para um ensino significativo da Ciência nas séries iniciais” e,
para o trabalho com as professoras, foi produzido um caderno
pedagógico com discussões teóricas e com experimentos.
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