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Avaliação Institucional 2020

Relato Campus Alvorada

Em virtude do cenário pandêmico causado pelo novo coronavírus (Covid-19) e a
consequente suspensão do Calendário Acadêmico no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS),  ocorrido em 13 de março de
2020, e a instituição do trabalho remoto, conforme Instrução Normativa (IN) nº 01, de
1º de abril  do mesmo ano, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da instituição
decidiu  –  de  acordo  com memorando  02/2020  –  por  não  realizar  o  processo  de
avaliação habitual no ano de 2020. Dessa forma, optou-se pela formulação de um
relato com informações sobre as ações dos campi no período de 2020. 

1. Direção de Administração e Planejamento

Setores: Compras e Licitações, Contratos, Financeiro, Tecnologia da Informação e
Infraestrutura

Compras e Licitações:
-  Estruturação  e  operacionalização  do  Pregão  Eletrônico  nº  22/2020  relativo  à
contratação do serviço de Videomonitoramento.
-  Estruturação  e  operacionalização  do  Pregão  Eletrônico  nº  24/2020  relativo  à
contratação do serviço de Portaria 24h.
- Gerenciamento e execução do Pregão Eletrônico nº 06/2020 compartilhado com a
Reitoria  e  os  demais  campi para  aquisição  de  Material  de  Segurança  e  de
Equipamento de Proteção Individual (EPI’s).
-  Apoio nos demais pregões compartilhados pela Reitoria e campi.
-  Dispensas  de  processo  licitatório:  Alimentação  Escolar  (Programa  Nacional  de
Alimentação  Escolar-PNAE)  fornecimento  da  Agricultura  Familiar,  aquisição  de
Máquinas  de  Costura  (enfrentamento  à  COVID-19)  e  contratação  do  serviço  de
recarga de extintores de incêndio.
- Adesões às Atas de Registro de Preços (Caronas): Aquisição de equipamentos de
investimento.

Tecnologia da Informação
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- Suporte técnico remoto aos servidores do Campus.
- Assessoramento da TI na implementação do sistema de videomonitoramento do
Campus.
-  Assessoramento  no  suporte  e  configuração  de  computadores  cedidos  por
empréstimo aos servidores.
- Suporte técnico em ferramentas de encontros virtuais.
- Atualização de hardware (desktops completos) no laboratório de informática 202.
- Implementação de sistema interno para a automatização de criação de e-mails para
alunos.

Obras
Como  obras,  ao  longo  de  2020,  foi  realizada  a  construção  da  quadra

poliesportiva pela SR Construção & Locações Eireli, no valor total de R$ 624.608,05.
Além disso, está sendo instalada a usina de energia fotovoltaica (em execução).

2. Direção de Ensino
O calendário acadêmico no Campus Alvorada foi suspenso em 13 de março de

2020 devido à pandemia da Covid-19, assim como a execução de projetos. Esses
foram retomados em setembro. 

No mesmo mês, seguindo a resolução aprovada no Conselho Superior do IFRS,
iniciou-se as Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs). 

Setor que integram a direção: Coordenação de Ensino, Registros Acadêmicos,
Assistência Estudantil, Biblioteca e Núcleo de Educação à Distância.

Coordenação de Ensino:
-  Acolhimento e ambientação dos estudantes no início do ano letivo.
-  Acompanhamento do e-mail e site institucional.
-  Acompanhamento dos editais publicados.
-  Acompanhamento,  compartilhamento  de  informações  e  retorno,  respondendo
solicitações, referente ao Núcleo de Ações Afirmativas (NAAf).
- Planejamento de ações de ensino.
-  Construção e  acompanhamento  do cronograma -  Edital  complementar  28/2019¸
vinculado  ao  Edital  68/2019  IFRS  Bolsas  de  Ensino:  classificação  dos
programas/projetos de ensino submetidos; publicação da classificação parcial e final;
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análise  e  avaliação  dos  projetos  de  fluxo  contínuo  e  encaminhamentos  para
reformulações.
-  Acompanhamento  da  retomada  dos  projetos  de  Ensino  com  execução  não
presencial, publicação do Edital 06/2020 – Seleção de Bolsistas de Ensino 2020.
- Encaminhamento para Pró-reitoria de Ensino (Proen) dos projetos de ensino, de
anos anteriores, para a alteração de situação - proposta concluída.
- Encaminhamento para Proen dos projetos de Ensino classificados no Edital 69/2019
para inclusão da situação - proposta em andamento.
-  Geração  de  certificados  eletrônicos  de  bolsistas  dos  projetos  de  Ensino,  anos
anteriores, no Sistema de Geração de Certificados Eletrônicos (SGCE).
- Leitura de documentos e orientações oficiais fiscalização de contratos.
- Participação em ações de capacitações (EaD).
-  Atendimento  às  solicitações  de  estudantes,  emissão  de  documentos  e
encaminhamentos aos microssetores responsáveis.
- Participação do Grupo de Trabalho Pedagógico para pensar ações e estratégias de
retorno do calendário letivo.
-  Participação de reuniões via  web:  da gestão;  com a equipe de Ensino;  Grêmio
Estudantil;  com os  coordenadores  de  curso;  com  a  CAGE;  reformulação  PPC  –
Ensino  Médio  Integrado  Técnico  em  Produção  de  Áudio  e  Técnico  em  Meio
Ambiente; reuniões da CIAAPE; projeto de atividades culturais - Sarau do Sol e da
Lua; Coletivo Marielle Franco; reuniões do GT Pedagógico.
- Reunião com as coordenações de pesquisa e extensão no sentido de padronizar
datas do cronograma de edital de seleção de bolsistas.
-  Reunião  com  o  Financeiro  do  Campus  Alvorada  para  orientações  quanto  ao
empenho de recursos e pagamento de bolsistas.
- Acompanhamento aos bolsistas beneficiados com auxílio inclusão digital: tablet e
chip; auxílio na prestação de contas.

• Projetos de Ensino:
-  Organização,  orientação  e  gestão  das  propostas  submetidas  ao  Edital

68/2019 – Bolsas de Ensino (PIBEN). Total de doze projetos, com 21 bolsistas.
- Recepção de submissões e relatórios finais dos nove projetos inscritos no

Fluxo Contínuo – Edital 69/2019. Encaminhamento dos documentos à Comissão de
Avaliação e Gestão de Ações de Ensino (CAGE).

- Organização, orientação e gestão do pagamento dos monitores selecionados
por meio do Edital 07/2020 – Bolsas de Monitoria de Acompanhamento Discentes
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durante a oferta das Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs). Total de dez
monitores.

• Atividades Pedagógicas Não Presenciais
- Reuniões com estudantes e responsáveis.
- Organização e gestão das APNPs: edital, formulário de inscrição, contato aos

estudantes, informação dos estudantes inscritos aos professores.
Ensino Médio Integrado:
Inscritos: 200 
Realizando: 151 (aproximadamente, entre módulos completos e parcial)

Técnico em Cuidados de Idosos (Modalidade EJA – Integrado ao Ensino
Médio):
Inscritos: 47
Realizando: 17 (aproximadamente, opção de aproveitamento)

Técnico em Tradução e Interpretação em Libras:
Inscritos: 61 (Modulo I)
Inscritos: 44 (Módulo II)
Realizando: 28 (aproximadamente, opção de aproveitamento)

SUPERIORES
Tecnologia em Produção Multimídia:
Inscritos: 47 (Módulo I)
Inscritos: 26 (Módulo II)
Realizando: 28 (aproximadamente, opção de aproveitamento)

Licenciatura em Pedagogia
Inscritos: 34 (Módulo I)
Inscritos: 31 (Módulo II)
Realizando: 23 (aproximadamente, opção de aproveitamento)

- Recepção dos Planos de Ensino e Diários de Classe referente às APNPs.

Assistência Estudantil 
- Participação na programação do Acolhimento dos estudantes 2020, em fevereiro,
com  a  discussão  nas  temáticas:  racismo,  diversidade  de  gêneros,  pessoas  com
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deficiência.
- Reuniões virtuais com os estudantes com objetivo de escuta sensível e apoio em
virtude do distanciamento social/pandemia.
Auxílio na entrega (e montagem) de kits alimentação com recursos da merenda e/ou
DAE/PROEN (PNAE) para estudantes/famílias mais vulneráveis.
-  Contato telefônico com estudantes e familiares com objetivo de escuta sensível e
apoio em virtude do distanciamento social/pandemia.
-  Julho -  Participação em reuniões para contribuições na construção da Instrução
Normativa do Plano Educacional Individualizado – (PEI).
-  Reunião  com  os  estudantes  e  seus  responsáveis  para  esclarecimentos  sobre
calendário acadêmico/pandemia/APNPs.
-  Entrega  dos  tablets/chips  do  auxílio  inclusão  digital  disponibilizados  pela
DAE/PROEN.
- Manutenção do pagamento do Auxílios Estudantis durante a pandemia/suspensão
do calendário acadêmico.

Registros Acadêmicos
- Matrículas de estudantes ingressantes em 2020
- Editais de aproveitamento de forma remota
- Preenchimento plataforma Nilo Peçanha referente a 2019
- Participação em reuniões com diversos setores
- Recebimento e arquivamento de documentos da vida acadêmica dos estudantes
- Participação em comissões (COPPID, Formatura, CIAAPE, NEAD)
- Cadastro de estudantes no SISTEC
- Cadastro dos cursos professores e estudantes no SIGAA
- Emissão de atestados de matrícula
- Declarações
- Atendimento por e-mail a comunidade interna e externa
- Emissão e entrega de diplomas de certificados
- Emissão e entrega de certificação parcial do Encceja
- Registro dos aproveitamentos dos estudantes das APNPs
- Implantação de histórico de notas oriundas das APNPs

Biblioteca
- Gerenciamento e manutenção do acervo bibliográfico (catalogação de e-books e
artigos).
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- Gerenciamento de usuários (cadastro de usuários para utilização das bibliotecas
virtuais,  cadastramento  de  novas  senhas  para  usuários  antigos,  afastamento  dos
estudantes desligados do Campus).
-  Atendimentos  em  geral  (dúvidas,  serviço  de  referência  on-line,  atualização  de
registros no Pergamum, divulgação e orientações de acesso das bibliotecas virtuais,
geração e envio de relatórios do acervo para docentes, etc.).
-  Aquisição  bibliográfica  de  livros  das  áreas  de  Ciências  Humanas,  Ciências
Biológicas, Ciências Sociais Aplicadas, Letras, Literatura e Artes e Ciências Exatas e
da Terra.
- Atualização do Sistema Pergamum.

Núcleo de Educação a Distância
-  Envio de e-mail a todos os professores (e coordenação de cursos) sem a devida
comprovação da formação em EaD com carga horária de 150 horas junto ao NEaD
do Campus Alvorada.
-  Envio  de  e-mail  a  direção  de  ensino  com  a  relação  de  servidores  com CH a
distância já cumpridas ou não, para acompanhamento e auxílio. 
- Participação em reuniões convocada pela CeaD - Total de 4 reuniões.
-  Envio  de  e-mail  individual  aos  docentes  que  não  concluíram as  150  horas  de
capacitação.  
- Levantamento das disciplinas que possuem carga horária em EaD.
- Reunião com as coordenações para tratar entre outros assuntos, da capacitação em
EaD dos docentes.
- Suporte aos professores com dúvidas sobre as 150 horas de capacitação.
- Parecer do NEaD para lançamento dos seguintes cursos MOOC:

• Coronavírus: Conceitos e cuidados
• Libras: compreensão básica
• Java I
• Java II
• Java III

- Elaboração de tutorial para os docentes com Log e acessos de alunos no Moodle.
-  Envio de e-mail  a todos os servidores do Campus Alvorada informando a nova
Instrução Normativa Proen nº 06, de 21 de agosto de 2020.
-  Envio  e-mail  aos  servidores  sobre  prazo  de  sugestões  para  o  instrumento  de
avaliação do ambiente virtual das disciplinas com carga horária EaD.
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- Elaboração do instrumento de avaliação do ambiente virtual  das disciplinas com
carga horária EaD.
- Publicação do regimento na página do NEaD.
-  Envio  de  e-mail  para  todos  os  professores  com  feedback sobre  avaliação  do
ambiente virtual das disciplinas com carga horária EaD.
-  Atualização  do  Regimento  Interno  NEaD  e  envio  versão  final  ao  Conselho  de
Campus. 
- Envio de email para os alunos do PROEJA e Integrado sobre os cursos MOOC.
- Envio de email para os alunos de como Acessar o Moodle e sobre atualização de
cadastro no Moodle.
-  Reuniões com a equipe do NEaD para o desenvolvimento  do plano de ação e
planejamento estratégico do núcleo. Total de 12 reuniões realizadas.
- Lançamento dos dados dos alunos dos cursos MOOCs no sistema Sistec.

3. Coordenadoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação

Projetos desenvolvidos ao longo do ano de 2020:
- O timbre como afeto no rock independente brasileiro: Uma abordagem semiótica -
fase  final  (2020-2021)  –  Edital  IFRS nº  64/2019  –  Fomento  Interno  2020/2021.  

- Controvérsias em torno da formação de um mercado legal de cannabis no Brasil:
situação atual e perspectivas - Edital IFRS nº 64/2019 – Fomento Interno 2020/2021.

- Relação entre ansiedade, depressão e qualidade de visa em alunos pertencentes ao
IFRS  Campus  Alvorada  –  Fase  2  -  Edital  IFRS  nº  64/2019  –  Fomento  Interno
2020/2021. 

- Estudo dos Números de Ramsey em Grafos Multipartidos - Edital IFRS nº 64/2019 –
Fomento Interno 2020/2021.

-  Processos Fotográficos Alternativos do Século XIX -  Cianotipia-   Edital  IFRS nº
64/2019 – Fomento Interno 2020/2021.

- Implantação da Incubadora de Empresas Mistas - IFRS Campus Alvorada- Edital
IFRS N° 74/2019 – Apoio a projetos para implantação e estruturação de habitats de
inovação e empreendedorismo.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RS - Campus Alvorada
Fone: (51) 3483-9101 http://www.ifrs.edu.br/alvorada/

Rua Prof. Darcy Ribeiro, 121 - Campos Verdes, Alvorada - RS - CEP: 94834-413

http://www.ifrs.edu.br/alvorada/


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Alvorada 

- Galeria Aberta: Espaços de Criação, Gestão e Produção Cultural em Artes Visuais
no  IFRS  Campus  Alvorada  -  Edital  IFRS  N°  74/2019  –  Apoio  a  projetos  para
implantação e estruturação de habitats de inovação e empreendedorismo

Essas ações totalizaram 12 bolsistas com fomento, três voluntários e 22 servidores.

4. Coordenadoria de Extensão

Ações de Extensão com Registro do SigProj

03 Programas executados, sendo 02 com fomento interno (Pibex e ou Paiex)
1 Pelas Margens: Arte + Ativismo e/em

suas interseções
Edital IFRS nº 67/2019 - Apoio Institucional a
Extensão 2021

2 PROPES  -  Programa  Permanente
de Estudos Surdos

Edital IFRS nº 67/2019 - Apoio Institucional a
Extensão 2021

3 Tecendo Cidadania, Costurando 
Resistência

01 PROJETO Indissociável (Ensino, Pesquisa e Extensão)
1 Recicloteca: uma proposta educacional sobre resíduos sólidos recicláveis que integra

ensino, pesquisa e extensão

19 projetos de extensão, sendo 14 com fomento interno (Pibex e ou Paiex)
1 Semeando saberes e sabores: horta

agroecológica  comunitária  na
promoção  de  uma  educação
ambiental popular

Edital  03/2020  –  Seleção  de  Bolsistas  de
Extensão  –  2020  no  Âmbito  dos  Projetos  e
Ações  Articulados  ao  Programa  Ecoviamão
(Núcleo  de  Estudos  em  Agroecologia  e
Produção Orgânica de Viamão e entorno)

2 Abraçar  e  bem  receber:  Espaço
Cultural  Ágatha  Félix  no  IFRS
Câmpus Alvorada

Edital IFRS Nº 09/2020 – Concessão de apoio
financeiro para ações de extensão propostas
por estudantes do IFRS

3 Semeando  memórias  e  histórias
através da bioconstrução: Sala Júlia
Rosalles no IFRS Câmpus Alvorada

Edital IFRS Nº 09/2020 – Concessão de apoio
financeiro para ações de extensão propostas
por estudantes do IFRS

4 Libras e Feminismo Edital IFRS Nº 09/2020 – Concessão de apoio
financeiro para ações de extensão propostas
por estudantes do IFRS
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5 Um novo olhar sobre a alimentação
em tempos de crise:  reaproveitar  é
necessário

Edital IFRS Nº 09/2020 – Concessão de apoio
financeiro para ações de extensão propostas
por estudantes do IFRS

6 Desenvolvimento educacional e das
ações afirmativas e seu impacto na
integração de alunos com deficiência

Edital IFRS Nº 09/2020 – Concessão de apoio
financeiro para ações de extensão propostas
por estudantes do IFRS

7 Lady  Blunt  -  Teoria  e  Prática
instrumental  do  Violino  (Cópia)  04-
03-2020

Edital IFRS nº 67/2019 - Apoio Institucional a
Extensão 2021

8 Língua  de  Sinas  nas  escolas  de
Surdos

Edital IFRS nº 67/2019 - Apoio Institucional a
Extensão 2021

9 Jornal Gaúsurdo -2020 Edital IFRS nº 67/2019 - Apoio Institucional a
Extensão 2021

10 YOGA - Vivências e experiências Edital IFRS nº 67/2019 - Apoio Institucional a
Extensão 2021

11 Bate-Mãos:  Comunidade  surda  em
outra vibe

Edital IFRS nº 67/2019 - Apoio Institucional a
Extensão 2021

12 Tópicos em Educação Antirracista Edital IFRS nº 67/2019 - Apoio Institucional a
Extensão 2021

13 Sarau  do  Sol  e  da  Lua  2020:
partilhas  culturais  entre  a
comunidade

Edital IFRS nº 67/2019 - Apoio Institucional a
Extensão 2021

14 Pré-Vestibular Popular Minervino de
Oliveira

Edital IFRS nº 67/2019 - Apoio Institucional a
Extensão 2021

15 Tramar Saúde Coletiva: apoio à Rede Virtual de Aprendizagens em Saúde Coletiva
(Revira Saúde)

16 CinePop
17 Núcleo de Cultura e Paz
18 Cães Comunitários do Campus Alvorada e entorno
19 Projeto Encceja Semear 2020

02 Projetos Edital COVID executados
1 É as guria! contra fome em tempos de pandemia
2 Colabora: iniciativa de arrecadação e distribuição de alimentos para famílias afetadas

pela crise do COVID-19

04 Eventos Realizados
1 IV Jornada do GPESC
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2 Ciclo de Palestras Tradução e Interpretação em Vários Âmbitos
3 A(na)rqueologias pandêmikas
4 Som e música em tempos de pandemia

04 Cursos
1 Português para Surdos: dicas de leitura e escrita
2 Curso de Extensão - Informática Básica
3 Coronavírus: conceitos e cuidados

36 bolsistas
10 discentes voluntários

Início do processo de nucleação das ações afirmativas
Núcleo de Estudos Afro-brasileiro e Indígena (NEABI)
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade (NEPGS)
Núcleo  de  Atendimento  às  Pessoas  com  Necessidades  Educacionais  Específicas
(NAPNE)

Criação do Núcleo de Memória (Numem) do Campus Alvorada.

Eleição da nova nominata  da CGAE (Comissão de Gerenciamento de Ações de
Extensão)

Núcleo de Ações Afirmativas (Naaf)

- Participação na programação do Acolhimento dos estudantes 2020, em fevereiro,
com  a  discussão  nas  temáticas:  racismo,  diversidade  de  gêneros,  pessoas  com
deficiência. 

- Carnaval das Minas (março).

-  Participação  na  ação  coletiva  (virtual),  para  o  Dia  da  Mulher  Negra,  Latino-
americana e caribenha organizado pela Assessoria de Relações étnicos-raciais, em
parceria com o Projeto de Extensão - Sarau do Sol e da Lua - Coordenado pelo Prof.
Cleiton Oliveira.

-  Participação em reuniões para contribuições na construção da Instrução Normativa
do Plano Educacional Individualizado (PEI).
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- Publicação da Revista Plural  com o relatório do Naaf – Ações de Resistência –
Continuidade – Luta, Afirmativas para sempre do Núcleo de Ações Afirmativas, IFRS
Campus Alvorada.

- Nota de repúdio - contra os ataques ao NAPNE do Campus Rolante - evento este
realizado com o objetivo de celebrar o Dia da Pessoa com Deficiência (21/09) e do
Paratleta,  denominado  de  forma  muito  apropriada  para  o  momento  histórico  que
vivemos de "Paratleta em Tempos de Pandemia".

- Participação no lançamento do Curso on line "Diversidade e Inclusão na Educação"
e  também da  Revista  Plural  -  Garantir  e  Avançar:  Afirmação  da  Inclusão  e  das
Diversidades no IFRS.

- Ação articulada - “Novembro Negro: Alguém consegue respirar? Racismo Estrutural,
um problema de todos!” com os campi região Metropolitana - Alvorada, Porto Alegre,
Restinga e Viamão.

- Autorização pelo Conselho de Campus do desmembramento do NAAf - em NEABI,
NAPNE e NEPGS - Resolução nº 08 de 30 de novembro de 2020.

5. Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional
- Plano de Ação 2021.
-  Sistemas:  PNP  2020,  CENSUP  2019  (Educação  Superior),  SISTEC,
EDUCACENSO  2020.
- Capacitações do Departamento de Avaliação Institucional.
- Capacitações de servidores para emissão de certificados.
- Emissões de pareceres técnicos.
- Reestruturação da COPPID.
- Apoio na gestão de enfrentamento à Covid-19 do IFRS.

Comitê de Crise
Em  consonância  com  as  orientações  da  Reitoria  do  IFRS,  o  Campus  Alvorada
constituiu o Comitê de Crise para acompanhamento e prevenção do novo coronavírus
(Covid-19) a fim de monitorar a evolução da doença na região, estimular ações para
minimizar a proliferação do vírus, orientar a comunidade acadêmica, entre atividades
outras a ver com o assunto. 
- Ofício à Prefeitura, colocando o Campus à disposição.
- Conversa com o Posto de Saúde da Frente.
- Levantamento dos EPIs que o Campus tem para possível doação e/ou para uso da
própria unidade
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- Entrega de kits para estudantes do Campus em vulnerabilidade social (grupo 1 do
Auxílio  Estudantil)  com  recursos  da  merenda  escolar  ao  longo  de  todo  o  ano,
juntamente com o o setor de Assistência Estudantil.

-  Informativo para estudantes e servidores sobre decretos e outras informações s
sobre a pandemia/Covid-19 (a partir de abril).

- Posts sobre o Auxílio Emergencial do Governo Federal nas redes sociais.

- Live Yoga (duas).

- Levantamento de necessidades para o retorno (infra, equipamentos, etc).

- Participação nas reuniões do Comitê Central Ampliado.

- Articulação com instituições de Alvorada para a produção de máscaras a partir da
doação de TNT pelo Tribunal da Justiça.

- Participação no Comitê Popular de Alvorada Covid-19.

-  Projetos  de  extensão aprovados  no  Edital  Covid-19:  Colabora  Alvorada  e  É as
gurias.
- Demanda por Psicóloga como servidora do Campus a fim de colaborar com a saúde
mental.

6. Setor de Comunicação
O setor de Comunicação é composto por uma jornalista.
Ao longo de 2020, foram realizadas as seguintes atividades:
- Produção de notícias para os diferentes públicos, publicadas no site no Campus
Alvorada e, a grande maioria, adaptadas para as redes sociais.
- Elaboração de artes de diversas áreas para fins de divulgação.
- Assessoramento de comunicação para os diferentes setores do Campus Alvorada.
-  Participação  em reuniões  gerais  do  Campus,  dos  Comunicadores  do  IFRS,  de
setores, do Comitê de Crise Covid-19 (do qual a Comunicação faz parte), com os
estudantes e responsáveis, etc.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RS - Campus Alvorada
Fone: (51) 3483-9101 http://www.ifrs.edu.br/alvorada/

Rua Prof. Darcy Ribeiro, 121 - Campos Verdes, Alvorada - RS - CEP: 94834-413

http://www.ifrs.edu.br/alvorada/


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Alvorada 

- Abertura oficinal do canal do Campus no YouTube. Num primeiro momento para ser
um repositório do Informativo Covid e das notícias traduzidas em Libras, porém, ao
longo  do  ano  também  foi  utilizado  por  outros  grupos  para  transmissão  e
armazenamento de gravações de eventos.
- Integrante da equipe de jornalismo da Revista Viver IFRS.
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