
IFRS-BG na mídia – 2020

1 – Retrospectiva 2020: A antecipação do ensino remoto
Veículo: Correio do Povo
Data veiculação: 27/12/2020
Disponível em: https://www.correiodopovo.com.br/blogs/di%C3%A1logos/retrospectiva-2020-a-
antecipa%C3%A7%C3%A3o-do-ensino-remoto-1.545996?
fbclid=IwAR1G14JhkyreN31JTZc9L0sjHfDx4MAoi64q4crRD3AZPNxpFZGDdYAg3PA

2 – Ingresso de estudantes do IFRS será realizado por sorteio e nota do Enem
Veículo: Serra Nossa
Data veiculação: 16/12/2020
Disponível em: https://serranossa.com.br/noticia/geral/90112/ingresso-de-estudantes-do-ifrs-
sera-realizado-por-sorteio-e-nota-do-enem

3 – Estudante de Bento Gonçalves ganha prêmios em Mostra Científica Nacional
Veículo: NB Notícias
Data veiculação: 16/12/2020
Disponível em: https://nbnoticias.com.br/noticias/variedades/estudante-de-bento-goncalves-
ganha-premios-em-mostra-cientifica-nacional.html

4 – Estudante do IFRS de Bento Gonçalves é premiada em mostra nacional
Veículo: Semanário
Data veiculação: 15/12/2020
Disponível em: https://jornalsemanario.com.br/estudante-do-ifrs-de-bento-goncalves-e-premiada-
em-mostra-nacional/

5 – André de Gasperin assume como o novo presidente da Associação Brasileira de Enologia
Veículo: NB Notícias
Data veiculação: 8/12/2020
Disponível em: https://nbnoticias.com.br/noticias/empresas-e-entidades/andre-de-gasperin-
assume-como-o-novo-presidente-da-associacao-brasileira-de-enologia.html?vermais=1

6 – Após manifestações, Ministro deve revogar portaria que determinava retorno das federais
Veículo: Serra Nossa
Data veiculação: 4/12/2020
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Disponível em: https://serranossa.com.br/noticia/geral/89965/apos-manifestacoes-ministro-deve-
revogar-portaria-que-determinava-retorno-das-federais

7 – Depois de críticas MEC desiste de retomar aulas presenciais em janeiro
Veículo: NB Notícias
Data veiculação: 82/12/2020
Disponível em: https://nbnoticias.com.br/noticias/brasil/depois-de-criticas-mec-desiste-de-
retomar-aulas-presenciais-em-janeiro.html?vermais=1

8 – Cultura conservadora dificulta inserção da mulher em cargos políticos, analisa professora
Veículo: Serra Nossa
Data veiculação: 23/11/2020
Disponível em: https://serranossa.com.br/noticia/politica/89874/cultura-conservadora-dificulta-
insercao-da-mulher-em-cargos-politicos-analisa-professora

9 – Estudante, mulher e LGBT, conheça a candidata à vereadora mais votada em Bento
Veículo: Serra Nossa
Data veiculação: 23/11/2020
Disponível em: https://serranossa.com.br/noticia/politica/89810/estudante-mulher-e-lgbt-
conheca-a-candidata-a-vereadora-mais-votada-em-bento

10 – Diretores de escolas de Bento dão exemplo de gestão humanizada em meio à pandemia
Veículo: Serra Nossa
Data veiculação: 13/11/2020
Disponível em: https://serranossa.com.br/noticia/geral/89667/diretores-de-escolas-de-bento-dao-
exemplo-de-gestao-humanizada-em-meio-a-pandemia

11 – ECONOMIA 4.0: Campus Bento do IFRS fica em primeiro lugar em edital nacional
Veículo: NB Notícias
Data veiculação: 4/11/2020
Disponível em: https://nbnoticias.com.br/noticias/geral/economia-40-campus-bento-do-ifrs-fica-
em-primeiro-lugar-em-edital-nacional.html

12 – Prefeitura de Bento e IFRS assinam acordo de ações de cooperação técnico-cientificas
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 3/11/2020
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Disponível em: https://difusora890.com.br/prefeitura-de-bento-e-ifrs-assinam-acordo-de-acoes-
de-cooperacao-tecnico-cientificas/

13 – Instituto Federal firma acordo de cooperação técnico-científica com a prefeitura de Bento
Veículo: Serra Nossa
Data veiculação: 3/11/2020
Disponível em: https://serranossa.com.br/noticia/geral/89534/instituto-federal-firma-acordo-de-
cooperacao-tecnico-cientifica-com-a-prefeitura-de-bento

14 – INCLUSAO: IFRS emprestara tablets para estudantes acompanharem aulas
Veículo: NB Notícias
Data veiculação: 26/10/2020
Disponível em: https://nbnoticias.com.br/noticias/geral/inclusao-ifrs-emprestara-tablets-para-
estudantes-acompanharem-aulas.html

15 – Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra quais os efeitos da pandemia na educação
Veículo: RBS TV – Bom Dia Rio Grande
Data veiculação: 23/10/2020
Disponível em: https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/playlist/bom-dia-rio-grande-
videos.ghtml?utm_source=twitter&utm_medium=share-bar-desktop&utm_campaign=share-
bar&&fbclid=IwAR2Im0I_NyQ-0IGQuZDE99HVCyK0HNiV7CrFpnkBgdmdZbfT-SAU459V2Fg#video-
8964019-id

16 – Há 61 anos, era criada a Escola de Viticultura e Enologia de Bento
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 22/10/2020
Disponível em: https://difusora890.com.br/ha-61-anos-era-criada-a-escola-de-viticultura-e-
enologia-de-bento/

16 – Dia do Enólogo
Veículo: Mediador Criativo
Data veiculação: 22/10/2020
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=W11v0ngrRMg&feature=youtu.be

17 – Bento +20: Candidatos receberão livro com planejamento para o futuro da cidade
Veículo: NB Notícias
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Data veiculação: 13/10/2020
Disponível em: https://nbnoticias.com.br/noticias/eleicoes/bento-20-candidatos-receberao-livro-
com-planejamento-para-o-futuro-da-cidade.html

18 – IFRS de Bento Gonçalves ofertará o Programa de Residência Profissional Agrícola
Veículo: NB Notícias
Data veiculação: 10/10/2020
Disponível em: https://nbnoticias.com.br/noticias/empresas-e-entidades/ifrs-de-bento-goncalves-
ofertara-programa-de-residencia-profissional-agricola.html

19 – IFRS de Bento Gonçalves ofertará o Programa de Residência Profissional Agrícola para 
estudantes e egressos
Veículo: Leouve
Data veiculação: 9/10/2020
Disponível em: https://leouve.com.br/ifrs-de-bento-goncalves-ofertara-o-programa-de-residencia-
profissional-agricola-para-estudantes-e-egressos

20 – IFRS de Bento Gonçalves ofertará o Programa de Residência Profissional Agrícola para 
estudantes e egressos
Veículo: Gazeta News RS
Data veiculação: 9/10/2020
Disponível em: https://www.facebook.com/gazetanewsrs/

21 – Um ano da nova Penitenciária de Bento: um modelo de segurança e ressocialização
Veículo: Serra Nossa
Data veiculação: 3/10/2020
Disponível em: https://serranossa.com.br/noticia/geral/89120/um-ano-da-nova-penitenciaria-de-
bento-um-modelo-de-seguranca-e-ressocializacao

22 – Vida de quem segue em quarentena
Veículo: Serra Nossa
Data veiculação: 3/10/2020
Disponível em: https://serranossa.com.br/noticia/geral/89118/vida-de-quem-segue-em-
quarentena
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23 – IFRS doa protetores faciais para escolas infantis de Bento Gonçalves
Veículo: Correio do Povo
Data veiculação: 1/10/2020
Disponível em: https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/cidades/ifrs-doa-protetores-
faciais-para-escolas-infantis-de-bento-gon%C3%A7alves-1.490599

24 – Equipamentos doados pelo IFRS auxiliam na prevenção da Covid-19 em escolinhas
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 30/9/2020
Disponível em: https://difusora890.com.br/equipamentos-doados-pelo-ifrs-reforcam-prevencao-
da-covid-19-em-escolinhas/

25 – Equipamentos doados pelo IFRS auxiliam na prevenção da COVID-19 em escolinhas de 
Bento
Veículo: Serra Nossa
Data veiculação: 30/9/2020
Disponível em: https://serranossa.com.br/noticia/geral/89069/equipamentos-doados-pelo-ifrs-
auxiliam-na-prevencao-da-covid-19-em-escolinhas-de-bento

26 – Apicultura: inseticida pode ter matado meio milhão de abelhas em Bento Gonçalves
Veículo: Semanário
Data veiculação: 30/9/2020
Disponível em: https://jornalsemanario.com.br/apicultura-inseticida-pode-ter-matado-meio-
milhao-de-abelhas/

27 – Mestrado em Viticultura e Enologia do IFRS é o primeiro do Brasil
Veículo: Semanário
Data veiculação: 6/9/2020
Disponível em: https://jornalsemanario.com.br/mestrado-em-viticultura-e-enologia-do-ifrs-e-o-
primeiro-do-brasil/

28 – Pesquisadores lançam manual para minimizar prejuízos na safra da uva em caso de geada 
tardia
Veículo: Serra Nossa
Data veiculação: 3/9/2020
Disponível em: https://serranossa.com.br/noticia/geral/88712/pesquisadores-lancam-manual-
para-minimizar-prejuizos-na-safra-da-uva-em-caso-de-geada-tardia
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29 – IFRS oferecerá Mestrado em Viticultura e Enologia do Brasil
Veículo: Jornal do Comércio
Data veiculação: 1/9/2020
Disponível 
em: https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/agenda_de_eventos/2020/09/754876-ifrs-
oferecera-mestrado-em-viticultura-e-enologia-do-brasil.html

30 – IFRS ofertará o primeiro Mestrado Profissional em Viticultura e Enologia do País
Veículo: Gazeta News RS
Data veiculação: 31/8/2020
Disponível em: https://www.gazetanewsrs.com.br/2020/08/31/ifrs-ofertara-o-primeiro-mestrado-
profissional-em-viticultura-e-enologia-do-pais/

31 – Brasil ganha curso pioneiro
Veículo: Panorama do Turismo
Data veiculação: 31/8/2020
Disponível em: http://www.panoramadoturismo.com.br/destaques/brasil-ganha-curso-pioneiro

32 – Institutos Federais oferecem primeiro Mestrado em Viticultura e Enologia
Veículo: Agora no RS
Data veiculação: 31/8/2020
Disponível em: https://agoranors.com/2020/08/institutos-federais-oferecem-primeiro-mestrado-
em-viticultura-e-enologia/

33 – IFRS ofertará o primeiro Mestrado Profissional em Viticultura e Enologia do País
Veículo: Serra Nossa
Data veiculação: 28/8/2020
Disponível em: https://serranossa.com.br/noticia/geral/88634/ifrs-ofertara-o-primeiro-mestrado-
profissional-em-viticultura-e-enologia-do-pais

34 – EDUCAÇÃO: Bento sediará primeiro curso de Mestrado em Viticultura do país
Veículo: NB Notícias
Data veiculação: 28/8/2020
Disponível em: https://nbnoticias.com.br/noticias/geral/educacao-bento-sediara-primeiro-curso-
de-mestrado-em-viticultura-do-pais.html
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35 – IFRS ofertará o primeiro Mestrado Profissional em Viticultura e Enologia do País
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 28/8/2020
Disponível em: https://difusora890.com.br/ifrs-ofertara-o-primeiro-mestrado-profissional-em-
viticultura-e-enologia-do-pais/

36 – IFRS terá o primeiro Mestrado em Viticultura e Enologia do Brasil
Veículo: Olá Serra Gaúcha!
Data veiculação: 28/8/2020
Disponível em: https://olaserragaucha.com.br/ifrs-tera-o-primeiro-mestrado-em-viticultura-e-
enologia-do-brasil/

37 – IFRS: “nosso trabalho também é dar respostas as demandas da comunidade”, afirma diretor
do campus Bento
Veículo: NB Notícias
Data veiculação: 28/8/2020
Disponível em: https://nbnoticias.com.br/noticias/geral/ifrs-nosso-trabalho-tambem-e-dar-
respostas-as-demandas-da-comunidade-afirma-diretor-do-campus-bento.html

38 – A pandemia está atrasando o processo educacional?
Veículo: Serra Nossa
Data veiculação: 14/8/2020
Disponível em: https://serranossa.com.br/noticia/geral/88443/a-pandemia-esta-atrasando-o-
processo-educacional

39 – Coronavírus: 5% dos testes feitos em julho em locais turísticos de Bento deram positivo
Veículo: Serra Nossa
Data veiculação: 13/8/2020
Disponível em: https://serranossa.com.br/noticia/geral/88430/coronavirus-5-dos-testes-feitos-em-
julho-em-locais-turisticos-de-bento-deram-positivo

40 – Mais de 8 mil pessoas já foram abordadas em blitzes orientativas sobre o Coronavírus em 
Bento
Veículo: Serra Nossa
Data veiculação: 11/8/2020
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Disponível em: https://serranossa.com.br/noticia/geral/88389/mais-de-8-mil-pessoas-ja-foram-
abordadas-em-blitzes-orientativas-sobre-o-coronavirus-em-bento

41 – Projeto do IFRS  atuará junto a agroindústrias de Bento na análise de rótulos
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 6/8/2020
Disponível em: https://difusora890.com.br/projeto-do-ifrs-atuara-junto-a-agroindustrias-de-bento-
na-analise-de-rotulos/

42 – RGE conclui obras de eficiência energética no IFRS em Canos e Bento Gonçalves
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação:  30/7/2020
Disponível em: http://difusora890.com.br/rge-conclui-obras-de-eficiencia-energetica-no-ifrs-em-
canoas-e-bento-goncalves/

43 – Grupo de voluntários do RS oferece reforço de matemática online para estudantes
Veículo: G1
Data veiculação: 24/7/2020
Disponível em: https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2020/07/24/grupo-de-
voluntarios-do-rs-oferece-reforco-de-matematica-online-para-estudantes.ghtml

44 – IFRS Campus Bento finaliza instalações do projeto de eficiência energética
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação:  13/7/2020
Disponível em: http://difusora890.com.br/ifrs-campus-bento-finaliza-instalacoes-do-projeto-de-
eficiencia-energetica/

45 – Mais de 91 mil máscaras já foram entregues à comunidade em Bento
Veículo: Serra Nossa
Data veiculação: 13/7/2020
Disponível em: https://serranossa.com.br/noticia/saude/87994/mais-de-91-mil-mascaras-ja-
foram-entregues-a-comunidade-em-bento

46 – Rede Municipal de Ensino recebe 11 mil máscaras produzidas por voluntárias
Veículo: Serra Nossa
Data veiculação: 9/7/2020
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Disponível em: https://serranossa.com.br/noticia/geral/87956/rede-municipal-de-ensino-recebe-
11-mil-mascaras-produzidas-por-voluntarias

47 – Bento Gonçalves institui o Observatório turístico de enfrentamento à Covid-19
Veículo: Revista News
Data veiculação: 9/7/2020
Disponível em: https://revistanews.com.br/2020/07/08/bento-goncalves-institui-o-observatorio-
turistico-de-enfrentamento-a-covid-19/

48 – Bento Gonçalves lança Observatório turístico de enfrentamento à Covid-19
Veículo: Serra Nossa
Data veiculação: 8/7/2020
Disponível em: https://serranossa.com.br/noticia/geral/87948/bento-goncalves-lanca-
observatorio-turistico-de-enfrentamento-a-covid-19

49 – Bento Gonçalves institui o Observatório turístico de enfrentamento à Covid-19
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação:  7/7/2020
Disponível em: http://difusora890.com.br/bento-goncalves-institui-o-observatorio-turistico-de-
enfrentamento-a-covid-19/

50 – Alunos cobram ensino à distância para não perder ano letivo nos Institutos Federais do RS
Veículo: Bom Dia Rio Grande – RBS
Data veiculação: 8/7/2020
Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/8682393/programa/

51 – Agroecologia e segurança alimentar são temas de evento online gratuito do IFRS
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação:  7/7/2020
Disponível em: http://difusora890.com.br/agroecologia-e-seguranca-alimentar-sao-temas-de-
evento-online-gratuito-do-ifrs/

52 – IFRS faz nova entrega de máscaras e caixas acrílicas à UPA 24h
Veículo: Serra Nossa
Data veiculação: 6/7/2020
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Disponível em: https://serranossa.com.br/noticia/geral/87920/ifrs-faz-nova-entrega-de-mascaras-
e-caixas-acrilicas-a-upa-24h

53 – Unidades de saúde recebem equipamentos de proteção produzidos no IFRS
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação:  7/7/2020
Disponível em: http://difusora890.com.br/unidades-de-saude-recebem-equipamentos-de-
protecao-produzidos-no-ifrs/

54 – Unidades de saúde de Bento Gonçalves recebem EPIs produzidos no IFRS
Veículo: Serra Nossa
Data veiculação: 3/7/2020
Disponível em: https://serranossa.com.br/noticia/geral/87909/unidades-de-saude-de-bento-
goncalves-recebem-epis-produzidos-no-ifrs

55 – IFRS: Suspensão das atividades presenciais é mantida por tempo indeterminado
Veículo: Serra Nossa
Data veiculação: 24/6/2020
Disponível em: https://serranossa.com.br/noticia/geral/87785/ifrs-suspensao-das-
atividadespresenciais-e-mantida-por-tempo-indeterminado

56 – IFRS mantém suspensão das atividades presenciais por tempo indeterminado
Veículo: Semanário
Data veiculação: 24/6/2020
Disponível em: https://jornalsemanario.com.br/ifrs-mantem-suspensao-das-atividades-
presenciaispor-tempo-indeterminado/

57 – Em reunião extraordinária do Consup, IFRS mantém suspensão de atividades presenciais
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 24/6/2020
Disponível em: http://difusora890.com.br/em-reuniao-extraordinaria-do-consup-ifrs-
mantemsuspensao-de-atividades-presenciais/

58 – Alunos do IFRS de Bento Gonçalves cobram aulas online para não perder ano letivo
Veículo: Pioneiro
Data veiculação: 24/6/2020
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Disponível em: http://pioneiro.clicrbs.com.br/rs/geral/noticia/2020/06/alunos-do-ifrs-de-
bentogoncalves-cobram-aulas-online-para-nao-perder-ano-letivo-12528828.html

59 – Bombeiros de Bento Gonçalves recebem máscaras de proteção do IFRS
Veículo: Serra Nossa
Data veiculação: 11/6/2020
Disponível em: https://serranossa.com.br/noticia/geral/87650/bombeiros-de-bento-
goncalvesrecebem-mascaras-de-protecao-do-ifrs

60 – Bombeiros de Bento recebem máscaras do IFRS
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 11/6/2020
Disponível em: http://difusora890.com.br/bombeiros-de-bento-recebem-mascaras-do-ifrs/

61 – IFRS está mais uma vez entre as melhores universidades do mundo/
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 8/6/2020
Disponível em: http://difusora890.com.br/ifrs-esta-mais-uma-vez-entre-as-melhores-
universidades-do-mundo/

62 – IFRS Bento Gonçalves realiza colação de grau via webconferência
Veículo: Semanário
Data veiculação: 1/6/2020
Disponível em: https://jornalsemanario.com.br/ifrs-bento-goncalves-realiza-colacao-de-grau-
viawebconferencia/

63 – Retorno das atividades presenciais no IFRS deve ocorrer apenas em julho
Veículo: Semanário
Data veiculação: 24/5/2020
Disponível em: https://jornalsemanario.com.br/retorno-das-atividades-presenciais-no-ifrs-
deveocorrer-apenas-em-julho/

64 – Mais de dois mil equipamentos de proteção contra a Covid-19 são doados pelo IFRS
Veículo: Semanário
Data veiculação: 19/5/2020
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Disponível em: https://jornalsemanario.com.br/mais-de-2-mil-equipamentos-de-protecao-contra-
acovid-19-sao-doados-pelo-ifrs/

65 – IFRS entrega material para a confecção de EPIs à Coordenadoria da Mulher e Centro Revivi
em Bento Gonçalves
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 18/5/2020
Disponível em: http://difusora890.com.br/ifrs-entrega-material-para-a-confeccao-de-epis-
acoordenadoria-da-mulher-e-centro-revivi-em-bento/

66 – IFRS doa 1,7 mil metros de TNT para confecção de máscaras em Bento Gonçalves
Veículo: Semanário
Data veiculação: 18/5/2020
Disponível em: https://jornalsemanario.com.br/ifrs-doa-17-mil-metros-de-tnt-para-confeccao-
demascaras-em-bento-goncalves/

67 – IFRS Bento entrega 1,7 mil metros de TNT ao Centro Revivi para a confecção de máscaras
Veículo: Serra Nossa
Data veiculação: 18/5/2020
Disponível em: https://serranossa.com.br/noticia/geral/87363/ifrs-bento-entrega-17-mil-metros-
detnt-ao-centro-revivi-para-a-confeccao-de-mascaras

68 – IFRS realiza diagnóstico para discutir a recuperação do Calendário Acadêmico
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 13/5/2020
Disponível em: http://difusora890.com.br/ifrs-realiza-diagnostico-para-discutir-a-recuperacao-
docalendario-academico/

69 – Entidades e prefeitura de Bento se reúnem na semana que vem para discutir decreto de 
situação de emergência
Veículo: Serra Nossa
Data veiculação: 6/5/2020
Disponível em: https://serranossa.com.br/noticia/geral/87224/entidades-e-prefeitura-de-bento-
sereunem-na-semana-que-vem-para-discutir-decreto-de-situacao-de-emergencia
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70 – Caixa acrílica que atua como barreira entre médico e paciente é doada pelo IFRS a órgãos de
saúde
Veículo: Serra Nossa
Data veiculação: 23/4/2020
Disponível em: https://serranossa.com.br/noticia/geral/87090/caixa-acrilica-que-atua-
comobarreira-entre-medico-e-paciente-e-doada-pelo-ifrs-a-orgaos-de-saude

71 – Atividades letivas do IFRS estão suspensas até 3 de junho
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 16/4/2020
Disponível em: http://difusora890.com.br/atividades-letivas-do-ifrs-estao-suspensas-ate-3-de-
junho/

72 – IFRS prorroga suspensão das aulas até 3 de junho
Veículo: Serra Nossa
Data veiculação: 16/4/2020
Disponível em: https://serranossa.com.br/noticia/geral/87007/ifrs-prorroga-suspensao-das-aulas-
ate3-de-junho

73 – IFRS precisa de doações da comunidade para seguir com a produção de EPIs para 
profissionais de saúde
Veículo: Semanário
Data veiculação: 14/4/2020
Disponível em: https://jornalsemanario.com.br/ifrs-precisa-de-doacoes-da-comunidade-para-
seguircom-a-producao-de-epis-para-profissionais-de-saude/

74 – Estudantes e colaboradores do IFRS confeccionam EPIs para combate a disseminação do 
coronavírus
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 14/4/2020
Disponível em: http://difusora890.com.br/estudantes-e-colaboradores-do-ifrs-confeccionam-
epispara-combate-a-disseminacao-do-coronavirus/

75 – IFRS pede doações da comunidade para continuar produzindo EPIs aos profissionais de 
saúde
Veículo: Serra Nossa
Data veiculação: 14/4/2020
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Disponível em: https://serranossa.com.br/noticia/geral/86996/ifrs-pede-doacoes-da-
comunidadepara-continuar-produzindo-epis-aos-profissionais-de-saude

76 – IFRS precisa de doações da comunidade para seguir com a produção EPIs para profissionais 
de saúde
Veículo: Semanário
Data veiculação: 14/4/2020
Disponível em: https://jornalsemanario.com.br/ifrs-precisa-de-doacoes-da-comunidade-para-
seguircom-a-producao-de-epis-para-profissionais-de-saude/

77 – Instituto Federal de Bento Gonçalves doa 47 mil litros de vinho para virar álcool em gel
Veículo: RBS Notícias
Data veiculação: 06/04/2020
Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/8463079/?
fbclid=IwAR052lwHJzynV96i_sVPaK2oE3Jnnfco4f2R-I7S16JOQIXaeORqlQJERsM

78 – EPIs, álcool gel, testes e apoio a empresas: conheça o trabalho de universidades gaúchas na 
crise do coronavírus
Veículo: O Sul
Data veiculação: 04/04/2020
Disponível em: https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/coronavirus/2020/04/epis-alcool-
geltestes-e-apoio-a-empresas-conheca-o-trabalho-de-universidades-gauchas-na-crise-do-
coronavirus/

79 – Vinho será transformado em álcool 70% e doado para hospitais do RS
Veículo: SBT Brasil
Data veiculação: 04/04/2020
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=e9dk-jywQBU

80 – Para enfrentar coronavírus, vinho será transformado em álcool 70% no RS
Veículo: UOL
Data veiculação: 01/04/2020
Disponível em: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/01/
paraenfrentar-coronavirus-vinhos-serao-transformados-em-alcool-70-no-rs.htm?
fbclid=IwAR0PSJfv_yydGYe4ujP3UoR1Syi_pI57pRS832IOI_4oyEk_b9b9Inx-xQA
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81 – Vinícola do IFRS, em Bento Gonçalves, está transformando vinho em álcool 70%
Veículo: Jornal da Record
Data veiculação: 01/04/2020
Disponível em: https://noticias.r7.com/jr-na-tv/videos/vinicola-do-ifrs-em-bento-goncalves-
estatransformando-vinho-em-alcool-70-01042020

82 – Vinho é transformando em álcool 70%
Veículo: RBS TV – Bom Dia Rio Grande – G1
Data veiculação: 31/03/2020
Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/8444790/

83 – Coronavírus: Vinho impróprio para consumo é doado por instituto e transformado em 
álcool 70% no Rio Grande do Sul
Veículo: Jornal do Comércio – Recife
Data veiculação: 31/03/2020
Disponível em: https://jc.ne10.uol.com.br/brasil/2020/03/5604309-coronavirus–vinho-
impropriopara-consumo-e-doado-por-instituto-e-transformado-em-alcool-70–no-rio-grande-do-
sul.html

84 – Vinhos impróprios para o consumo serão transformados em álcool 70%
Veículo: Revista Glamour – G1
Data veiculação: 31/03/2020
Disponível em: https://revistaglamour.globo.com/Lifestyle/noticia/2020/03/vinhos-improprios-
parao-consumo-serao-transformados-em-alcool-70.html

85 – IFRS e empresas de Bento Gonçalves, transformam vingo em álcool 70%
Veículo: Semanário
Data veiculação: 28/3/2020
Disponível em: https://jornalsemanario.com.br/ifrs-e-empresas-de-bento-goncalves-
transformamvingo-em-alcool-70/

86 – Em ação conjunta entre o IFRS e empresas, vinho é transformado em álcool 70%
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 27/3/2020
Disponível em: https://difusora890.com.br/em-acao-conjunta-entre-o-ifrs-e-empresas-vinho-
etransformado-em-alcool-70-em-bento/
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87 – IFRS participa de força tarefa para produzir protetores faciais para agentes de saúde
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 26/3/2020
Disponível em: https://difusora890.com.br/ifrs-participa-de-forca-tarefa-para-produzir-
protetoresfaciais-para-agentes-de-saude/

88 – Campus Bento do IFRS doa 50 mil litros de vinho para serem transformados em álcool
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 26/3/2020
Disponível em: http://difusora890.com.br/campus-bento-do-ifrs-doa-50-000-litros-de-vinho-
paraserem-transformados-em-alcool/

89 – Campus do IFRS de Bento doa 50 mil litros de vinho para serem transformados em álcool
Veículo: NB Notícias
Data veiculação: 25/3/2020
Disponível em: https://nbnoticias.com.br/noticias/geral/campus-do-ifrs-de-bento-doa-50-mil-
litrosde-vinho-para-serem-transformados-em-alcool.html

90 – IFRS doa 50 mil litros de vinho para serem transformados em álcool
Veículo: Semanário
Data veiculação: 25/3/2020
Disponível em: https://jornalsemanario.com.br/ifrs-doa-50-mil-litros-de-vinho-para-
seremtransformados-em-alcool/

91 – Protetores faciais serão produzidos por impressoras 3D do IFRS de Bento Gonçalves
Veículo: Semanário
Data veiculação: 25/3/2020
Disponível em: https://jornalsemanario.com.br/campus-do-ifrs-em-bento-goncalves-participa-
deforca-tarefa-para-produzir-protetores-faciais-para-agentes-de-saude/

92 – Voluntários da Serra Gaúcha fabricam máscaras por meio de impressoras 3D
Veículo: Leouve
Data veiculação: 25/3/2020
Disponível em: https://leouve.com.br/voluntarios-da-serra-gaucha-fabricam-mascaras-por-meio-
deimpressoras-3d

https://leouve.com.br/voluntarios-da-serra-gaucha-fabricam-mascaras-por-meio-deimpressoras-3d
https://leouve.com.br/voluntarios-da-serra-gaucha-fabricam-mascaras-por-meio-deimpressoras-3d
https://jornalsemanario.com.br/campus-do-ifrs-em-bento-goncalves-participa-deforca-tarefa-para-produzir-protetores-faciais-para-agentes-de-saude/
https://jornalsemanario.com.br/campus-do-ifrs-em-bento-goncalves-participa-deforca-tarefa-para-produzir-protetores-faciais-para-agentes-de-saude/
https://jornalsemanario.com.br/ifrs-doa-50-mil-litros-de-vinho-para-seremtransformados-em-alcool/
https://jornalsemanario.com.br/ifrs-doa-50-mil-litros-de-vinho-para-seremtransformados-em-alcool/
https://nbnoticias.com.br/noticias/geral/campus-do-ifrs-de-bento-doa-50-mil-litrosde-vinho-para-serem-transformados-em-alcool.html
https://nbnoticias.com.br/noticias/geral/campus-do-ifrs-de-bento-doa-50-mil-litrosde-vinho-para-serem-transformados-em-alcool.html
http://difusora890.com.br/campus-bento-do-ifrs-doa-50-000-litros-de-vinho-paraserem-transformados-em-alcool/
http://difusora890.com.br/campus-bento-do-ifrs-doa-50-000-litros-de-vinho-paraserem-transformados-em-alcool/
https://difusora890.com.br/ifrs-participa-de-forca-tarefa-para-produzir-protetoresfaciais-para-agentes-de-saude/
https://difusora890.com.br/ifrs-participa-de-forca-tarefa-para-produzir-protetoresfaciais-para-agentes-de-saude/


93 – Campus IFRS de Bento doa 50 mil litros de vinho para serem transformados em álcool
Veículo: Leouve
Data veiculação: 24/3/2020
Disponível em: https://leouve.com.br/campus-ifrs-de-bento-doda-50-mil-litros-de-vinho-
paraserem-transformados-em-alcool

94 – Voluntários da Serra Gaúcha iniciam fabricação de máscaras por meio de impressoras 3D
Veículo: Serranossa
Data veiculação: 24/3/2020
Disponível em: https://serranossa.com.br/noticia/geral/86743/voluntarios-da-serra-gaucha-
iniciamfabricacao-de-mascaras-por-meio-de-impressoras-3d?
fbclid=IwAR3xAAbfbXhqbTId8DqyiPcHt3eHBONZKgNuMoM5yMlIpSZa3IBf5sFqPU0

95 – IFRS amplia suspensão de atividades até 18 de abril
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 18/3/2020
Disponível em: http://difusora890.com.br/ifrs-amplia-suspensao-de-atividades-ate-18-de-abril/

96 – IFRS suspende aulas até 21 de março
Veículo: Semanário
Data veiculação: 16/3/2020
Disponível em: https://jornalsemanario.com.br/ifrs-suspende-aulas-ate-21-de-marco/

97 – IFRS suspende aulas e atividades administrativas de 16 a 21 de março
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 14/3/2020
Disponível em: http://difusora890.com.br/ifrs-suspende-aulas-e-atividades-administrativas-de-16-
a21-de-marco/

98 – Solenidade de posse dá início a novo mandato de reitor e diretores-gerais de campi do IFRS 
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 29/2/2020
Disponível em: http://difusora890.com.br/solenidade-de-posse-da-inicio-a-novo-mandato-de-
reitor-e-diretores-gerais-de-campi-do-ifrs/
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99 – Lançado edital de incentivo para ações de arte e cultura no IFRS 
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 25/2/2020
Disponível em: http://difusora890.com.br/lancado-edital-de-incentivo-para-acoes-de-arte-e-
cultura-no-ifrs/

100 – IFRS Bento: estudantes do ensino superior realizam recepção aos calouros/
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 13/2/2020
Disponível em: http://difusora890.com.br/ifrs-bento-estudantes-do-ensino-superior-realizam-
recepcao-aos-calouros/

101 – Projeto de eficiência energética pauta encontro no IFRS Campus Bento
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 13/2/2020
Disponível em: http://difusora890.com.br/projeto-de-eficiencia-energetica-pauta-encontro-no-ifrs-
campus-bento/

102 – IFRS Campus Bento promove curso básico de harmonização de vinhos
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 12/2/2020
Disponível em: http://difusora890.com.br/ifrs-campus-bento-promove-curso-basico-de-
harmonizacao-de-vinhos/

103 – Campus Bento do IFRS realiza acolhimento de servidores no retorno ao ano letivo
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 11/2/2020
Disponível em: http://difusora890.com.br/campus-bento-do-ifrs-realiza-acolhimento-de-
servidores-no-retorno-ao-ano-letivo/

104 – Confira o cronograma de retorno às aulas no IFRS
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 6/2/2020
Disponível em: http://difusora890.com.br/confira-o-cronograma-de-retorno-as-aulas-no-ifrs/
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105 – IFRS: cinco campi tem vagas para professores substitutos ou visitantes
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 27/1/2020
Disponível em: http://difusora890.com.br/ifrs-cinco-campi-tem-vagas-para-professores-
substitutos-ou-visitantes/

106 – Confira a classificação através do Enem para o IFRS
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 25/1/2020
Disponível em: http://difusora890.com.br/confira-a-classificacao-atraves-do-enem-para-o-ifrs/

107 – IFRS em Bento lança curso de extensão EaD de viticultura: conceitos básicos
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 21/1/2020
Disponível em: http://difusora890.com.br/ifrs-em-bento-lanca-curso-de-extensao-ead-de-
viticultura-conceitos-basicos/

108 – Aprovados no processo seletivo 2020/1 do IFRS devem fazer matrícula a partir do dia 20
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 18/1/2020
Disponível em: http://difusora890.com.br/aprovados-no-processo-seletivo-2020-1-do-ifrs-devem-
fazer-matricula-a-partir-do-dia-20/

109 – IFRS: novos cursos gratuitos de extensão de curta duração EaD estão no ar
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 15/1/2020
Disponível em: http://difusora890.com.br/ifrs-novos-cursos-gratuitos-de-extensao-de-curta-
duracao-ead-estao-no-ar/

110 – Estudante de escola estadual em situação de greve terá matrícula condicionada no IFRS
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 4/1/2020
Disponível em: http://difusora890.com.br/estudante-de-escola-estadual-em-situacao-de-greve-
tera-matricula-condicionada-no-ifrs/
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