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Campus Irati realiza 5ª Mostra de Cursos
De 1º a 03 de outubro, foi realizada a 5ª edição da Mostra de Cursos do IFPR Campus Irati. O evento objetivou a
divulgação dos cursos ofertados e dos projetos desenvolvidos pela Instituição. Foram apresentados os cursos
nas modalidades técnico integrado, subsequente, superior, formação inicial continuada – FIC, projetos de
pesquisa, extensão e inovação e educação a distância. A Mostra também sediou a Feira de Inovação Tecnológica,
preparada pelos cursos Técnicos Integrados em Agroecologia, Informática e Superior em Tecnologia em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com a apresentação de projetos desenvolvidos no Instituto.

Equipe feminina de vôlei do Campus Irati é campeã no JIF-SUL 2015
A equipe de voleibol feminino do Campus de Irati, que
representou o Paraná nos Jogos do Instituto Federal da
Região Sul – JIFSUL, foi campeã do torneio, no dia 15 de
outubro. O evento aconteceu na cidade de Novo Hamburgo,
no Rio Grande do Sul. As atletas estão muito felizes com
a conquista: “Foi uma experiência que levaremos para o
resto da vida! Não perdemos nenhum set, foi maravilhoso!
Agradecemos ao Instituto Federal e ao professor Roger por
tudo. Agora, rumo ao Nacional!” As equipes vencedoras
disputarão nos Jogos Nacionais dos Institutos Federais – JIF’s,
que serão realizados de 12 a 15 de novembro, em Goiânia.

Biblioteca do Campus Irati realiza a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca
De 23 a 29 de outubro é comemorada a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. No Campus
Irati foi realizada uma programação especial para comemorar a data. Durante esta semana, foram
realizadas diversas atividades, como a distribuição de flyers esteticamente preparados para
orientação dos cuidados quanto à conservação e preservação do material bibliográfico. Além disso,
marcadores de páginas confeccionados pelos servidores da biblioteca foram entregues aos alunos
e servidores que fizeram o empréstimo de livros no decorrer desta data. No dia 29 de outubro, foi
realizado “O Dia De Ler IFPR”, uma atividade destinada à conscientização da importância da leitura
na vida escolar e para o desenvolvimento social, além da valorização das bibliotecas e dos livros.

Campus Irati participa na França do Fórum Franco-Brasileiro “Ciência e Sociedade”
A aluna Liriane Maria Fernandes dos Santos, do 2º ano do
Curso Técnico Integrado em Agroecologia, e a professora
Ana Cláudia Radis participaram do Fórum FrancoBrasileiro “Ciência e Sociedade”, que aconteceu na Escola
Agrícola de Arras, na França, de 19 a 23 de outubro.
Criado em 2002, pela Fundação Oswaldo Cruz, o Fórum FrancoBrasileiro é uma atividade educativa não formal, voltada
para o Ensino Médio e níveis de ensino afins, desenvolvido
em parceria entre as comunidades escolar, científica e de
profissionais da popularização da ciência, a fim de criar um
espaço coletivo de discussão e construção de conhecimentos.
Neste ano, o Fórum foi realizado com o apoio da Rede Brasil
de educação agrícola, sob a denominação “Fórum FrancoBrasileiro ‘Ciência e Sociedade’” com a temática Agroecologia,
abrangendo os subtemas Alimentação, Produção de
Alimentos e Água. A viagem para a França foi realizada de 11
a 27 de outubro. Além do fórum, foi realizada uma semana de
preparação para o evento em Corbie, em uma escola técnica.
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Campus Irati participa do IV Se²pin
De 19 a 22 de outubro, foi realizado em Paranaguá o IV Seminário de Extensão, Ensino, Pesquisa e Inovação
(Se²pin). Organizado pelo IFPR, o evento teve a temática “Irradiando Ciência, Tecnologia e Cultura”. A
programação contou com apresentações de trabalhos em diversos formatos: oficinas, conferências,
sessões temáticas, atividades culturais e visitas técnicas. O principal objetivo do evento foi a promoção
do encontro entre educadores, pesquisadores e extensionistas de toda a instituição, possibilitando e
estimulando a divulgação de seus trabalhos e a troca de experiências. Ocorreu ainda a Mostra IFTECH,
e a Mostra de Robótica. Para a edição estadual, foram classificados dezoito projetos do Campus Irati.

Campus Irati realiza formatura de cursos EaD
No dia 23 de outubro, foi realizada no Campus Irati a
solenidade de formatura de cursos técnicos ofertados
pelo Instituto Federal do Paraná na modalidade Educação
a Distância (EaD). A formatura outorgou título de
técnico em Alimentação Escolar, Infraestrutura Escolar,
Multimeios Didáticos e Secretaria Escolar para sete alunos.
No evento, estiveram presentes, representando a Direção
Geral do Campus Irati, a Diretora de Planejamento e
Administração Eliane Zampier, além do coordenador
do Polo EaD do Campus, professor Joaquim Morais.

Campus Irati realiza atividade em alusão ao Outubro Rosa
No dia 21 de outubro, aconteceu no Campus Irati
uma atividade referente ao mês de conscientização
e prevenção ao câncer de mama. Na oportunidade, a
enfermeira Jacira Isidoro, da Unidade Básica de Saúde da
Vila São João, realizou uma palestra para os servidores
(as) sobre temas referentes à prevenção e diagnóstico
precoce do câncer de mama e sobre saúde em geral.
O movimento popular internacionalmente conhecido
como Outubro Rosa é comemorado em todo o mundo.

Campus Irati se classi ca para a nal da Maratona de Aplicativos Fiap-Google
A equipe IFDroid do Campus Irati foi selecionada, na
segunda quinzena de outubro, entre as 10 melhores do
Brasil na Maratona de Aplicativos Fiap-Google. No dia 12
de novembro, a equipe participará da final da maratona,
que será realizada na sede da empresa Google em São
Paulo, quando também ocorrerá a cerimônia de premiação.
O aplicativo Smart Robot, criado pela equipe, está
relacionado à aprendizagem de conceitos básicos de
programação. No ano de 2014, a mesma equipe foi
finalista na maratona. Na ocasião, o aplicativo SmartAll
foi um dos nove finalistas. A Maratona de Aplicativos 2015
é organizada pela Fiap, com apoio da Google e da HP. O
desafio da edição 2015 é: “Desenvolva um aplicativo que
ajude você como aluno, a sua escola ou a educação no Brasil”.
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