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APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta o relato das ações realizadas no ano de 2020 pela
equipe  da  Coordenadoria  de  Comunicação  Social.  Iniciamos  o  relatório  com  a
indicação dos principais documentos que têm servido de referência para o setor e na
sequência apontamos os canais de comunicação que foram utilizados para divulgar as
ações de ensino, pesquisa, extensão e gestão nesse período, com destaque para as
redes sociais e para o site do Campus, o qual teve 376 postagens como notícias. 

No item três,  apresentamos  a  relação de 21 Projetos,  Comissões,  Núcleo e
Conselhos que contaram com integrantes vinculados à Coordenadoria de Comunicação
nesse ano. Na sequência,  informamos sobre a “clipagem” realizada pelo setor,  que
identificou 110 publicações  relacionadas  ao  Campus  em diversos  veículos,  as  quais
podem ser encontradas na lista disponível como Anexo I.

No quinto item, falamos sobre o encaminhamento de informativos por e-mail
para a comunidade interna,  prática que foi  retomada em 2020 com o envio de 37
boletins. Em seguida, tratamos sobre a produção e publicação de 91 vídeos nos canais
institucionais, os quais estão elencados no Anexo II. O apoio à realização de eventos
virtuais  é  relatado  no  item  sete  e  no  Anexo  III  encontra-se  listada  a  relação  de
transmissões  realizadas  pela  internet  que  contaram  com  serviços  da  equipe  da
Coordenadoria  de Comunicação.  No total,  foram 88  webinários,  lives,  assembleias,
reuniões, etc.
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1. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
A  Coordenadoria  de  Comunicação  Social,  setor  subordinado  à  Diretoria  de

Extensão,  tem  as  seguintes  atribuições  normatizadas  no  artigo  73  do  Regimento
Interno Complementar do Campus Bento Gonçalves do IFRS:

I  –  colaborar  com  o  planejamento  e  constante  aperfeiçoamento  da
Coordenadoria, visando atender as demandas de ensino, pesquisa, extensão e
gestão  existentes  na  Instituição,  racionalizando  o  uso  dos  recursos  e
equipamentos;
II – elaborar o relatório anual das atividades da Coordenadoria; 
III – estudar, planejar, executar e controlar ações de divulgação publicitária e
de  prestação  de  informações  de  caráter  educativo,  informativo  e  de
orientação  social,  estimulando a  retroalimentação  da  comunicação  entre  a
instituição e a comunidade externa; 
IV – zelar pela preservação da identidade visual da instituição; 
V – prestar apoio técnico à Diretoria de Extensão na participação em eventos
internos e externos; 
VI  –  integrar  a  Comissão  Permanente  de  Formatura  do  Campus  Bento
Gonçalves; 
VII – gerenciar a utilização das salas de Audiovisuais e do Salão de Atos do
Campus Bento Gonçalves, bem como zelar pela preservação dos mesmos; 
VIII – instalar, ligar, testar e gerenciar equipamentos de audiovisual; 
IX – prestar apoio técnico na produção de material didático e/ou de divulgação
de  ensino,  pesquisa,  extensão  e  gestão  que  necessitar  de  recursos
audiovisuais; 
X – elaborar o Plano Anual de Comunicação; 
XI  –  orientar  gestores  e  demais  servidores  para  a  consolidação  do
relacionamento com a imprensa; 
XII – produzir releases de interesse institucional e enviá-los à imprensa; 
XIII – gerenciar a alimentação de informações no sítio eletrônico e nas páginas
nas redes sociais do Campus na internet; 
XIV – presidir a comissão responsável pela edição e publicação do Boletim de
Serviços; 
XV – desempenhar outras atividades correlatas à Coordenadoria, ao cargo ou
definidas pela legislação e/ou atribuídas pelo superior hierárquico. 
§ 1° A execução das atividades da Coordenadoria de Comunicação Social será
feita por equipe composta minimamente por jornalista, técnicos audiovisuais e
demais cargos necessários. 
§ 2° As atribuições dos servidores mencionados no § 1º deste artigo serão as
previstas em cada um de seus cargos, segundo a legislação vigente.

A  equipe  da  Coordenadoria  de  Comunicação  Social  é  composta  por  dois
técnicos em audiovisual, um jornalista e um técnico em assuntos educacionais com
experiência  em  design gráfico,  os  quais  atuam  de  acordo  com  os  princípios  da
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administração pública estabelecidos pelo artigo 37 da Constituição Federal, ou seja, a
“legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”, obedecendo o que
define o seu parágrafo primeiro, reproduzido abaixo:

A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos  deverá  ter  caráter  educativo,  informativo ou de orientação social,
dela  não  podendo  constar  nomes,  símbolos  ou  imagens  que  caracterizem
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

Outro documento legal que regula a atuação Coordenadoria de Comunicação
Social é o Decreto Nº 6.555, de 8 de setembro de 2008, o qual dispõe sobre as ações
de comunicação do Poder Executivo Federal e dá outras providências, estipulando em
seu artigo primeiro os seguintes objetivos principais:

I – dar amplo conhecimento à sociedade das políticas e programas do Poder
Executivo Federal;
II – divulgar os direitos do cidadão e serviços colocados à sua disposição;
III  –  estimular  a  participação  da  sociedade  no  debate  e  na  formulação  de
políticas públicas;
IV  –  disseminar  informações  sobre  assuntos  de  interesse  público  dos
diferentes segmentos sociais;
V – promover o Brasil no exterior.

O  segundo  artigo  deste  Decreto  estabelece  que  no  desenvolvimento  e  na
execução das ações de comunicação, devem ser observadas as seguintes diretrizes, de
acordo com as características de cada ação:

I – afirmação dos valores e princípios da Constituição;
II – atenção ao caráter educativo, informativo e de orientação social;
III – preservação da identidade nacional;
IV – valorização da diversidade étnica e cultural e respeito à igualdade e às
questões raciais, geracionais, de gênero e de orientação sexual;
V  –  reforço  das  atitudes  que  promovam  o  desenvolvimento  humano  e  o
respeito ao meio ambiente;
VI – valorização dos elementos simbólicos da cultura nacional e regional;
VII  –  vedação  do  uso  de  nomes,  símbolos  ou  imagens  que  caracterizem
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;
VIII  –  adequação  das  mensagens,  linguagens  e  canais  aos  diferentes
segmentos de público;
IX – uniformização do uso de marcas, conceitos e identidade visual utilizados
na comunicação de governo;
X – valorização de estratégias de comunicação regionalizada;
XI  –  observância  da  eficiência  e  racionalidade  na  aplicação  dos  recursos
públicos; e
XII – difusão de boas práticas na área de comunicação.

De forma complementar, a Instrução Normativa N° 2, de 20 de abril de 2018,
da Presidência da República/Secretaria-Geral, determina que devem ser observadas as
seguintes diretrizes:
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I – observar o princípio da impessoalidade, disposto no caput do art. 37, e seu
§1º, da Constituição Federal, que determina que a publicidade tenha caráter
educativo, informativo ou de orientação social, proibida a menção a nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos;
II  –  buscar,  na  elaboração  das  mensagens,  uma linguagem clara  e  de  fácil
entendimento para o cidadão;
III – contribuir para a compreensão do posicionamento e das políticas públicas
do Poder Executivo Federal;
IV  –  contribuir  para  a  compreensão  dos  investimentos  realizados  e  das
responsabilidades dos governos federal,  estaduais  e municipais  na  obra  ou
ação divulgada, promovendo transparência da gestão pública e estimulando o
controle social;
V – priorizar a divulgação de ações e resultados concretos, em detrimento a
promessas ou realizações ainda não implementadas;
VI – nas ações de publicidade institucional ressaltar, sempre que possível, os
benefícios  diretos  e indiretos  das  ações do Poder  Executivo federal  para  a
sociedade;
VII  –  privilegiar  o  uso  de  pessoas,  cenas  e  casos  reais  na  publicidade
institucional de prestação de contas;
VIII – promover a autoestima dos brasileiros;
IX – evitar o uso de siglas e termos estrangeiros;
X  –  evitar  o  uso  de  siglas,  menção a  estruturas  administrativas  internas  e
excessos  na  citação  do  nome  do  órgão  ou  entidade,  em  detrimento  à
mensagem principal;
XI  –  utilizar,  sempre  que  possível,  recurso  que  facilite  a  compreensão das
mensagens por pessoas com deficiência visual e auditiva;
XII – observar o princípio da impessoalidade, disposto no §1º do art. 37 da
Constituição Federal, na utilização de informe publicitário ou publieditorial e
na produção de conteúdos por meio de veículos de comunicação e divulgação.

As espécies de publicidade são definidas na referida portaria da seguinte 
forma:

I  –  publicidade  institucional:  destina-se  a  divulgar  atos,  ações,  programas,
obras,  serviços,  campanhas,  metas  e resultados dos órgãos e entidades do
Poder  Executivo  federal,  com  o  objetivo  de  atender  ao  princípio  da
publicidade, de valorizar e fortalecer as instituições públicas, de estimular a
participação da sociedade no debate, no controle e na formulação de políticas
públicas e de promover o Brasil no exterior;
II – publicidade de utilidade pública: destina-se a divulgar temas de interesse
social e apresenta comando de ação objetivo, claro e de fácil entendimento,
com o objetivo de informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a
população  para  a  adoção  de  comportamentos  que  gerem  benefícios
individuais e/ou coletivos;
III  – publicidade mercadológica: destina-se a alavancar vendas ou promover
produtos e serviços no mercado; e
IV  –  publicidade  legal:  destina-se  à  divulgação  de  balanços,  atas,  editais,
decisões,  avisos e de outras informações dos órgãos e entidades do Poder
Executivo federal, com o objetivo de atender a prescrições legais.

5



Entretanto,  as  ações  de  Publicidade  Legal  são  distribuídas  aos  veículos  de
comunicação e divulgação exclusivamente pela Empresa Brasil de Comunicação – EBC,
nos termos do art. 8º, inciso VII, da Lei nº 11.652, de 7 de abril de 2008, sendo a única
espécie de publicidade que o Campus tem a possibilidade de contratar.

A Publicidade Mercadológica, por definição, não deve ser realizada pelo IFRS,
pois o Instituto não tem como objetivo concorrer no mercado com outras empresas. A
contratação  de  serviços  de  Publicidade  Pública  e  Publicidade  Institucional  está
inviabilizada  pelo  que  estabelece  a  Lei  nº  12.232,  de  29  de abril  de  2010,  a  qual
estipula no seu artigo 21 que:

Serão discriminadas em categorias de programação específicas no projeto e na
lei orçamentária anual as dotações orçamentárias destinadas às despesas com
publicidade  institucional  e  com  publicidade  de  utilidade  pública,  inclusive
quando  for  produzida  ou  veiculada  por  órgão  ou  entidade  integrante  da
administração pública.

No âmbito da Autarquia, considera-se também o  Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) 2019 – 2023 do IFRS, aprovado pela Resolução Nº 084, de 11 de
dezembro de 2018, que define a Missão,  a Visão e os Valores do IFRS da seguinte
forma:

Missão:  Ofertar  educação  profissional,  científica  e  tecnológica,  inclusiva,
pública, gratuita e de qualidade, promovendo a formação integral de cidadãos
para  enfrentar  e  superar  desigualdades  sociais,  econômicas,  culturais  e
ambientais, garantindo a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
e em consonância com potencialidades e vocações territoriais.

Visão: Ser referência em educação, ciência e tecnologia como uma instituição
pública, gratuita, de qualidade e com compromisso social.

Valores:  Equidade  e  justiça  social;  Democracia;  Cooperação;  Solidariedade;
Sustentabilidade;  Ética;  Desenvolvimento  Humano;  Inovação;  Qualidade  e
Excelência; Autonomia; Respeito à diversidade; Compromisso social.

Outro  importante  documento  de  referência  para  a  área  é  a  Política  de
comunicação do IFRS, aprovada pela Resolução nº 074, de 18 de agosto de 2015, do
Conselho  Superior  (Consup)  deste  Instituto  Federal.  Ela  reúne  valores,  objetivos  e
diretrizes  para  o  relacionamento  da  Instituição  com os  seus  públicos  estratégicos.
Entre os objetivos desse documento está uma relação mais transparente, profissional e
cordial  com todos os públicos do IFRS,  permitindo posturas comuns entre todas as
unidades e os setores, contribuindo para a consolidação da imagem e da reputação da
Instituição.

2. CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Para  além  do  site  ifrs.edu.br/bento,  os  seguintes  canais  institucionais  de
comunicação  foram  utilizados  para  divulgar  ações  de  ensino,  pesquisa,  extensão
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gestão  e  oportunidades  que  a  Instituição  proporcionou  à  comunidade:  Facebook;
Instagram;  Twitter;  YouTube.  A  página  do  Campus  no  Facebook  iniciou  2020  com
10.238 seguidores e encerrou o ano com 10.981.

Imagem 1 – Variação do número de seguidores da Página do Campus no Facebook – jan/dez
de 2020:

https://www.facebook.com/IfrsCampusBentoGoncalves/insights/

A conta no Insta gram foi criada pelo Projeto de Extensão IFRS-BG Si Vê em
outubro  de  2018  e  em  2020  passou  a  ser  administrada  pela  Coordenadoria  de
Comunicação  Social,  com  conteúdos  sendo  produzidos  especificamente  para  esse
canal.

Imagem 2 – Perfil do Campus no Instagram em 9/2/2021:

Fonte: https://www.instagram.com/ifrsbgoficial/ 
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Embora tenha havido ampliação de publicações na página oficial do Campus no
Twitter no último ano, o número de seguidores ainda não é satisfatório.

Imagem 3 – Página do Campus no Twitter em 9/2/2021:

Fonte: https://twitter.com/IFRSBGoficial

O canal  oficial  do  Campus no  YouTube  foi  implantado  em julho de 2020  e
apesar  de  muito  recente  vem  aumentando  rapidamente  o  número  de  inscritos  e
visualizações,  constituindo  um bom  meio  para  transmissões  ao  vivo.  Tem  servido,
também,  como  repositório  dos  vídeos  produzidos  pelo  Campus que  podem  ser
facilmente visualizados no futuro.

Imagem 4 – Página do Campus no YouTube em 9/2/2021:

Fonte: https://www.youtube.com/c/CampusBentoGonçalves/
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Entretanto,  o  principal  canal  de  comunicação oficial  continuou sendo o  site
ifrs.edu.br/bento,  o qual  teve 376 postagens como notícia no período de janeiro a
dezembro de 2020, para além das publicações nas outras seções deste portal.

Imagem 5 – Site oficial do Campus  em 9/2/2021:

Fonte: https://ifrs.edu.br/bento/todas-as-noticias/page/3/

3.  ATUAÇÃO  DE  MEMBROS  DA  EQUIPE  EM  OUTRAS
INSTÂNCIAS

Os servidores que atuam no setor participam de diversos Projetos no âmbito do
Ensino,  da  Pesquisa  e  da  Extensão.  Esse  envolvimento  possibilita  uma  maior
interlocução com as respectivas equipes e facilita a compreensão das ações que são
realizadas nestas áreas.

Em 2020, houve participação na equipe de 10 Projetos: 
 IFRS-BG Si Vê; 
 Sistema de Acompanhamento do Atendimento de Pessoas com Necessidades

Específicas (Saapne); 
 Pílulas de bem-estar; 
 A respiração como estratégia para cultivar o bem-estar; 
 Programa de Atenção Plena: a consciência para o aqui e agora; 
 Preservação  da  memória  do  Campus  Bento  Gonçalves  do IFRS:  um resgate

histórico;
 Enoteca Virtual do IFRS-BG; 
 Programa de Extensão das Plantas Medicinais: educando para a saúde; 
 Projeto de Ensino Curso de Processamento de Suco de Uva Integral; 
 Escola de Poda da Videira.
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As  seguintes  Comissões,  Núcleo  e  Conselhos  contaram  com  membros
vinculados à Coordenadoria de Comunicação nesse ano: 

 Núcleo de Memória do Campus; 
 Comissão Interna de Supervisão (CIS); 
 Comissão Permanente de Processo de Ingresso Discente (Coppid); 
 Comitê Local para Prevenção, Monitoramento e Controle da Covid-19;
 Comissão Permanente de Formatura;
 Comissão responsável pela edição e publicação do Boletim de Serviço;
 Comissão Eleitoral Permanente do Campus Bento Gonçalves (CEP-BG); 
 Comissão Organizadora da MTC-2021;
 Conselho Superior do IFRS; 
 Conselho do Campus.

4. IFRS-BG NA MÍDIA
Embora  esteja  impossibilitado  de  realizar  publicidade  paga  pelos  motivos

mencionados na apresentação deste relatório, o Campus Bento Gonçalves conta com
boa divulgação nos veículos de imprensa, através da publicação de notícias, devido à
sua relevância social, ao trabalho que realiza e aos servidores que servem como fontes
qualificadas para as matérias jornalísticas.

No ano de 2020 foi possível identificar 110 publicações em diversos veículos,
os quais estão listados no Anexo I. Entretanto, a Instituição não conta com um serviço
de “clipagem” contratado e provavelmente esse número é maior. 

5. INFORMATIVOS
A produção e envio de informativos iniciou por demanda do Comitê Local para

Prevenção, Monitoramento e Controle da Covid-19. Os primeiros 24 foram publicados
em formato de vídeo e enviados como anexo de e-mails encaminhados aos servidores
e estudantes do Campus (veja em https://ifrs.edu.br/bento/institucional/comite-local-
de-acompanhamento-e-prevencao-a-covid-19/informativos-em-video/).

Posteriormente, o modelo foi alterado de forma a incluir também chamadas
para matérias publicadas no site e vídeos publicados no Facebook. No total,  foram
produzidos 37 informativos.
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 Imagem 6 – Reprodução do Informativo Nº 37/2020:

6. PRODUÇÃO DE VÍDEOS
Para  além  dos  vídeos  publicados  como  informativos  do  Comitê  Local  para

Prevenção,  Monitoramento e Controle da Covid-19,  foram produzidos  e publicados
nos  canais  institucionais  peças  audiovisuais  que  apresentavam  ações  de  ensino,
pesquisa, extensão e gestão, totalizando 91 vídeos, conforme relacionado no Anexo II

Imagem 7 – Cena do vídeo “1° Mestrado Profissional em Viticultura e Enologia do Brasil”:

Fonte: https://www.facebook.com/watch/?v=307720330336271
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7. APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS VIRTUAIS
O apoio técnico à organização de eventos realizados remotamente, tais como

webinários,  lives,  assembleias,  reuniões,  etc  foi  uma  das  atividades  que  teve  um
grande aumento de demanda em 2020.  No total,  houve  atuação de servidores  da
Comunicação em 88 transmissões realizadas pela internet, listadas no Anexo III.

Imagem 8 – Vídeo da transmissão do “I Colóquio de Formação Docente”:

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=u0wu0FqzFQs

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A  restrição  às  atividades  presenciais,  como  medida  de  prevenção  à

disseminação  da  Covid-19,  causou  mudanças  profundas  nas  rotinas  de  trabalhos,
exigindo de todos uma grande capacidade de resiliência. Nesse contexto, as demandas
percebidas ou apresentadas à Coordenadoria de Comunicação Social foram muitas e,
considerando as limitações de recursos financeiros e de infraestrutura à disposição do
setor,  entendemos que os resultados apresentados neste relatório são plenamente
satisfatórios.

Isso  ficou  evidenciado  também  durante  a  elaboração  do  Plano  Anual  de
Comunicação do Campus Bento Gonçalves (PAC-BG) para 2021 e encontra-se de forma
detalhada na Análise Swot que compõe o documento. A partir da análise das Forças
(Strengths),  Oportunidades  (Weaknesses),  Fraquezas  (Opportunities)  e  Ameaças
(Threats)  foram estabelecidas  45 ações,  as  quais  estão diretamente vinculadas  aos
objetivos  estratégicos,  indicadores  e  iniciativas  definidos  pelo  Plano  de
Desenvolvimento Institucional (PDI) 2019 – 2023. 
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Cabe ressaltar que o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas pelo
setor não se restringem ao período de elaboração do PAC-BG ou da elaboração deste
Relatório  Anual  de  Atividades.  Esse  trabalho  é  realizado  pela  equipe  em  reuniões
mensais.  Para  o gerenciamento de prazos  e  responsabilidades  é  utilizado o  Trello,
ferramenta baseada no paradigma Kanban.
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ANEXO I
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
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
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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
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
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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
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
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
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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
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
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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
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
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
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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
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/
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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
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
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/
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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
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/
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75 – IFRS pede doações da comunidade para continuar produzindo EPIs aos 
profissionais de saúde
Veículo: Serra Nossa
Data veiculação: 14/4/2020
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
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/
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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/
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/
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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
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/
99 – Lançado edital de incentivo para ações de arte e cultura no IFRS 
Veículo: Rádio Difusora
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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/
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
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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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ANEXO II
Links dos vídeos produzidos e publicados no Facebook em 2020

1. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/199412554501089  
 

2. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/1225513110988179  
 

3. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/147726466473217  
 

4. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/144664363495169  
 

5. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/2589290221287137  
 

6. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/2772158652837481  
 

7. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/1056759041369348  
 

8. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/642171989875472  
 

9. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/285199865797919  
 

10. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/217629146142921  
 

11. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/595396287722270  
 

12. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/1099116430427100  
 

13. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/587377725319939  
 

14. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/708529043222115  
 

15. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/1090431607994175  
 

16. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/658710454910560  
 

17. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/539012593426993  
 

18. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/2718419118283886  
 

19. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/488317538537524  
 

20. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/3113152905413628  
 

21. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/658644191657281  
 

22. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/278364253335907  
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23. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/554440642144951  
 

24. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/815004115695811  
 

25. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/1683046501852706  
 

26. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/2582509315332960  
 

27. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/1723180931155140  
 

28. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/288206649020597  
 

29. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/690367385093176  
 

30. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/726553808114462  
 

31. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/255011628923615  
 

32. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/880806162397093  
 

33. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/278539833522099  
 

34. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/257023635355999  
 

35. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/3341933959159899  
 

36. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/604584806831382  
 

37. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/972997279797590  
 

38. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/896333987445302  
 

39. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/275480143690122  
 

40. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/304127430618100  
 

41. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/694248121123313  
 

42. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/1138494693192611  
 

43. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/2642157539389790  
 

44. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/284301722983236  
 

45. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/576778809674833  
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46. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/2968050676654419  
 

47. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/219585372422830  
 

48. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/2734365656851019  
 

49. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/1131124777259600  
 

50. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/713653069429372  
 

51. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/707837290057878  
 

52. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/1027426364387919  
 

53. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/3140166459383231  
 

54. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/654232392113130  
 

55. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/2952857298174643  
 

56. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/629336904372269  
 

57. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/318249439285161  
 

58. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/310550207043697  
 

59. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/355711012118418  
 

60. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/613277502683883  
 

61. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/307720330336271  
 

62. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/768349077275141  
 

63. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/2840216036260075  
 

64. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/1000744203700450  
 

65. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/2760990767503503  
 

66. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/1258645274488562  
 

67. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/1029093367539188  
 

68. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/621021465469920  
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69. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/351130919269878  
 

70. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/666176850999076  
 

71. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/3201610439964880  
 

72. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/387566005969500  
 

73. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/1210871432616212  
 

74. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/695423631070898  
 

75. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/338741314071341  
 

76. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/365116101340875  
 

77. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/1628416314005158  
 

78. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/821089975331076  
 

79. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/1206058859780315  
 

80. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/1154563151661800  
 

81. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/351901296093857  
 

82. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/2643334122594153  
 

83. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/401858000988835  
 

84. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/379637996573055  
 

85. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/125318372496574  
 

86. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/3671501732964093  
 

87. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/185226640001678  
 

88. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/221402022682226  
 

89. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/156303656213365  
 

90. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/1085808878514588  
 

91. https://www.facebook.com/180496378658421/videos/773234416595414  
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ANEXO III
Apoio à realização de eventos virtuais

Maio
27 – Live do Projeto Conversas Literárias
Disponível em: 
https://www.facebook.com/IfrsCampusBentoGoncalves/videos/733858950690265
29 – Live “A saúde mental no contexto da pandemia do novo coronavírus COVID-19” - 
Disponível em: 
https://www.facebook.com/IfrsCampusBentoGoncalves/videos/985896705194198

Junho
10 – Encontro com os servidores
Disponível em: 
https://www.facebook.com/IfrsCampusBentoGoncalves/videos/251999196251086
16 – Live sobre os Projetos de Ensino – Educação Física
Disponível em: 
https://www.facebook.com/IfrsCampusBentoGoncalves/videos/304023784099453
18 – Explorando a ciência
Disponível em: 
https://www.facebook.com/IfrsCampusBentoGoncalves/videos/261070818490252
30 – Live NEPGS
Disponível em: 
https://www.facebook.com/IfrsCampusBentoGoncalves/videos/2564171557179284

Julho
8 – Assembleia Geral organizada pelo Conselho do Campus
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=g4B0RFrRnok
9 – Live: explorando a ciência
Disponível em: 
https://www.facebook.com/IfrsCampusBentoGoncalves/videos/347720592885893
15  - Reunião Ordinária do Conselho do Campus
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DX1F8azoEH0
22 – Live Conversas Literárias
Disponível em: 
https://www.facebook.com/IfrsCampusBentoGoncalves/videos/203519481097823
23 – Live: explorando a ciência
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7m9G8LpYDhU
30 - Live: explorando a ciência
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dFIXMDihD5c

Agosto
3 – Live Ensino de sociologia para adolescentes
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=L9ln4vLfveE
4 – Webinários de Física e Matemática
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=n_NkK813lA4
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6 - Webinários de Física e Matemática
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=XSNW-eeF65Y
11 - Webinários de Física e Matemática
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YrWyDsEugkk
11 – I Colóquio de Formação Docente
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=u0wu0FqzFQs
12 – Webinários de Física e Matemática
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=yJI5dRPwpHM
13 – Webinários de Física e Matemática
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Nl5xV69VMMc
18 – Webinários de Física e Matemática
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_RxkOs3fL24
18 – I Colóquio de Formação Docente
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Tt5H7axNsRw
20 – Webinários de Física e Matemática
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=jsilEXQi280
25 – Webinários de Física e Matemática
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Bv70kQbX4aw
25 – I Colóquio de Formação Docente
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=FcdGJDuqKxg
26 – Webinários de Física e Matemática
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-PvJJLIdsaU
27 – Webinários de Física e Matemática
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-r6Bcpt3Cy0
31 – Produzindo Saberes: pesquisa em gênero e sexualidade
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=jyd2R8J62xE

Setembro
1 – I Colóquio de Formação Docente
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=3UQQNshp5Wk
2 – Reunião Ordinária do Concamp
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=duH4gDBDKdk
4 – Conversa com a Direção de Ensino sobre as APNPs
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Zhs4C-y9Lrg
14 – Live Mulheres visíveis
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dQuXH-jZyWk
15 – Live Semana Farroupilha
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=uqQEwdLcgVc
17 – Live Semana Farroupilha
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=S0q7F0dvLd4
18 – Live Semana Farroupilha
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sI0Y2Otsn-Y
21 – Live Mulheres visíveis
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=KDjFmuXvPew
22 – Live Semana Farroupilha
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xtr835I5AGU
24 – Live Semana Farroupilha
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ONBcZO9b79c
28 – Live Mulheres visíveis
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Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IrgFm8l4mzA
28 – Formatura de Gabinete por Webconferência
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mXg2cSRPIQw
29 – Live Semana Farroupilha
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xgH11v6CN30
29 – Live Mulheres visíveis
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Uc-BlSbfGB8

Outubro
3 – Torneio de League of Legends
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=qowEmSsvyxs
4 – Torneio de League of Legends
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=XvrGX0WMKpc
5 – Reunião de adubação e calagem (4 palestras)
Disponível em: https://youtube.com/playlist?list=PL3kMJdSSdCpsf24R55ZWiTHIwampuApoN
5 – Live Mulheres visíveis
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=LiTOT6LkbBo
5 – Palestra do Click
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pYsEllnzDJw
6 – Reunião de adubação e calagem (4 palestras)
Disponível em: https://youtube.com/playlist?list=PL3kMJdSSdCpsf24R55ZWiTHIwampuApoN
7 – Reunião Extra do Conselho do Campus
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bTP_8R4pbOE
7 – Reunião de adubação e calagem (4 palestras)
Disponível em: https://youtube.com/playlist?list=PL3kMJdSSdCpsf24R55ZWiTHIwampuApoN
8 – Reunião de adubação e calagem (4 palestras)
Disponível em: https://youtube.com/playlist?list=PL3kMJdSSdCpsf24R55ZWiTHIwampuApoN
9 – Reunião de adubação e calagem (4 palestras)
Disponível em: https://youtube.com/playlist?list=PL3kMJdSSdCpsf24R55ZWiTHIwampuApoN
19 – Live Mulheres visíveis
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1_7SCmrHFMc
22 – Live do Aniversário do Campus
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=j3No3UrUJfk
26 – Palestra do Projeto Click
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ihFMLT5xh0g
27 – Live do Projeto Conversas Literárias
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=X8_XQAJSb2Y

Novembro
3 – Live do Projeto Conversas Literárias
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=azKI4jiWsxI
4 – Reunião Ordinária Conselho do Campus
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bDi4iuzYBFw
6 – XI Encontro com Servidores
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=qX_ikzvA8-4
9 – Live Palestra do Projeto Click
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OqLlvc3HLqw
10 - Live do Projeto Conversas Literárias
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4zitZL6NnxE
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10 – Assembleia Geral do Conselho do Campus
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mqqmFpY1NBc
18 - Live do Projeto Conversas Literárias
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7_xvqrJtbPw
19 – Live Mulheres Pretas
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zn7UAxx5TlY
24 - Live do Projeto Conversas Literárias
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=yBPS2T6zDSg

Dezembro
1 – Live do Projeto Conversas Literárias
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CW1euU_Z9dw
10 – Reunião com representantes estudantis
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Ptj7oNb2r-c
16 – Reunião Ordinária do Concamp
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wuipY5q6jZY
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