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Destaque
Equipe feminina de vôlei do Campus Irati é vice-campeã brasileira nos Jogos dos
Institutos Federais 2015
A equipe de voleibol feminino do Campus de Irati, que representou o Paraná nos Jogos dos Institutos Federais – JIF
Nacional 2015, foi vice-campeã do torneio. O evento aconteceu na cidade de Goiânia, em Goiás, de 11 a 15 de novembro.
A equipe é formada pelas atletas Ana Gabriela Palcikoski, do 1º ano
do curso técnico Integrado em Informática; Gabriela Paixão, do 2º ano
do curso técnico Integrado em Agroecologia; Jéssica Bovo, Letícia
Filus Ramos e Mariana de Paula, do 2º ano do curso técnico Integrado
em Informática; Amanda Havresko, Ana Luisa Oniesko, Carolaine
Borges, Luana Cardoso e Nicolle Schaedler, do 3º ano do curso técnico
Integrado em Informática, tendo o professor Roger Mazur como técnico.
As atletas demonstraram estar muito emocionadas com a conquista,
e o técnico Roger destaca a superação da equipe: “Conquistar o vice
campeonato nacional foi um dos presentes mais lindos que Deus
nos deu. Muitas barreiras, muitas dificuldades, mas com muita fé,
união e garra, chegamos lá! A medalha é de prata, mas tem um brilho
dourado e, ainda assim, não se compara ao brilho das meninas!”

Alunos do Campus Irati são premiados na Maratona de Aplicativos Fiap-Google
No dia 12 de novembro, na sede da empresa Google, em São Paulo, a equipe IFDroid do Campus Irati
conquistou a 3ª colocação na final da Maratona de Aplicativos Fiap-Google, a qual tinha o desafio
“Desenvolva um aplicativo que ajude você como aluno, a sua escola ou a educação no Brasil”.
“Participando pelo segundo ano consecutivo da final da maratona, nossa equipe conseguiu atingir o que tanto queríamos: ficar
entre as três melhores. A conquista premia e valoriza o empenho do grupo,
que tem trabalhado com aplicativos desde 2014. Tenho muito orgulho
do grupo!”, comemora o professor Rodrigo Duda, orientador da equipe.
Selecionado no mês de outubro, entre os 10 melhores do Brasil na
Maratona, o time, formado pelos estudantes Sophia Mitie Suzuki,
Mateus Marochi Olenik, Eduardo Maravieski, Gabriel Woitechen e Fábio
Gabriel Ferraz, do 2º ano do Curso Técnico em Informática Integrado
ao Ensino Médio, desenvolveu o aplicativo Smart Robot, o qual está
relacionado com a aprendizagem de conceitos básicos de programação.
Na cerimônia de premiação, os alunos receberam um
shape de skate, o livro Manual para Sonhadores, de
Nathalie Trutmann, e um curso da plataforma Shift da Fiap.

Biblioteca do Campus já utiliza o Sistema Pergamum
A biblioteca do Campus Irati, comunica que desde o início do segundo semestre de 2015 os serviços de
empréstimo, renovação, devolução e reservas do acervo estão sendo realizados pelo Sistema Pergamum.
Segunda as bibliotecárias Sandra Cristina Vaz e Eva Teresinha Gerva, “o empréstimo pelo sistema
Pergamum implantado após a catalogação de todo o acervo, agilizará o atendimento ao usuário
e assim teremos controle maior da circulação de materiais da seção de biblioteca do Campus.”
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Destaque
Semana da Consciência Negra é realizada no Campus Irati
Na semana de 16 a 20 de novembro, o Campus Irati realizou atividades
para marcar a data de 20 de novembro – dia da Consciência Negra.
Nesta semana, estudantes e servidores foram provocados com
temas que envolvem a situação da população negra no Brasil e no
mundo, nos mais diferentes contextos sociais , a partir de diferentes
linguagens. Foram realizadas atividades como mural e painéis com
imagens e pequenos textos, a fim de despertar a reflexão sobre
a desigualdade racial e as problemáticas sociais enfrentadas pela
população negra; divulgação de figuras públicas importantes
para o movimento negro – cartazes, contendo biografias breves,
distribuídos em espaços do campus; momentos de performance
com apresentação de paródia e declamação de poesia; diálogos

Campus Irati realiza o I Encontro de Pesquisa, Inovação e Sustentabilidade
De 25 a 27 de novembro, foi realizado o I Encontro de Pesquisa, Inovação e Sustentabilidade do Campus Irati. Servidores e
alunos participaram de palestras, oficinas e minicursos, realizados no IFPR Campus Irati e na Unicentro, sendo algumas das
atividades realizadas em parceria com a universidade.
Professores e profissionais de diversas instituições e do próprio
Campus participaram do evento. O evento foi ainda prestigiado pelo
Pró-Reitor de Extensão, Pesquisa e Inovação do Instituto Federal do
Paraná, professor Ezequiel Burkarter, que destacou: “O Campus Irati
está afinado com o planejamento da PROEPI, ao realizar esse evento.
Fiquei impressionado com as temáticas e com projetos inovadores
como o ROBO+EDU. Estudamos, a partir desse evento, a possibilidade
de adotarmos este projeto para todo o IFPR, adquirindo os kits de
robótica propostas. O Campus IRATI está de parabéns!”

Campus Irati desenvolve curso de formação docente em Educação do Campo
parceria com a prefeitura de Rebouças
O IFPR Campus Irati, através do Eixo de Recursos Naturais e do Núcleo de Estudos em Agroecologia está desenvolvendo, em
parceria com a prefeitura municipal de Rebouças, um curso de formação docente, com o objetivo de garantir a efetivação dos
princípios e concepções da educação do campo nas propostas curriculares das escolas do campo. O curso foi proposto para
formar profissionais que desenvolverão projetos para a implementação das diretrizes curriculares para a educação do campo
nas escolas do campo do município de Rebouças.
O curso teve início em novembro e prosseguirá até meados de 2016, onde professores e equipe pedagógica das escolas
municipais do campo realizam momentos de estudo e reflexão sobre os princípios da educação do campo, legislação,
realidade socioambiental e a valorização da agroecologia como alternativa.

Alunos participam dos Jogos do Instituto Federal do Paraná 2015 – JIFPR 2015
De 24 a 27 de novembro, o Campus Irati participou dos Jogos do Instituto
Federal do Paraná – JIFPR 2015. A delegação foi composta por trinta e quatro
alunos e pelos docentes Maressa Macedo, Osmar Ansbach e Roger Mazur.
O Campus Irati disputou as modalidades vôlei feminino, vôlei masculino, atletismo
e xadrez. A equipe de voleibol feminino conquistou o 1º lugar, sendo Tricampeã do
torneio. O time de voleibol masculino ficou 2º lugar, e o atletismo no 3º lugar geral.
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