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EDITAL IFRS – CAMPUS FARROUPILHA Nº 38/2018
COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA EM GESTÃO E EDUCAÇÃO
AMBIENTAL DO CAMPUS FARROUPILHA
O DIRETOR-GERAL PRO TEMPORE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E
TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL – CAMPUS FARROUPILHA, nomeado pela Portaria
nº 848/2016-IFRS, de 18 de abril de 2016, DOU de 19 de abril de 2016, torna público o Edital
n° 38/2018 para composição do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Gestão e Educação
Ambiental do Campus Farroupilha.
1. DA FINALIDADE DO NÚCLEO
1.1 Propor e promover ações em ensino, pesquisa e extensão orientadas à temática ambiental,
especialmente quanto à educação e gestão ambiental, no âmbito da instituição e em suas
relações com a comunidade externa;
1.2 Atuar no desenvolvimento de ações educativo-ambientais no Campus, em especial na
colaboração da implantação da educação ambiental, conforme as Lei 9.795/99;
1.3 Definir e atuar na consolidação das diretrizes de Ensino, Pesquisa e Extensão nas
temáticas ambientais promovendo a cultura da educação para construção de valores sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para o fortalecimento de uma
consciência crítica sobre a problemática ambiental e social;
1.4 Atuar como órgão proponente e consultivo quanto aos assuntos referentes às políticas
ambientais no âmbito do Campus, visando promover a educação ambiental de maneira
integrada aos programas educacionais desenvolvidos.
2. DA COMPOSIÇÃO
2.1 O núcleo será composto, por adesão, por servidores do Campus, alunos regularmente
matriculados e representantes da comunidade externa, conforme Regulamento aprovado pela
Resolução n° 34 de 30 de novembro de 2018.
3. DA SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
3.1 A solicitação para participação deverá
gabinete@farroupilha.ifrs.edu.br, até o dia 14/12/18.

ser

feita

através

do

e-mail

4. DA DIVULGAÇÃO
4.1. A divulgação dos inscritos será realizada no dia 17/12/18 no site do Campus.
Farroupilha, 03 dezembro de 2018.

Leandro Lumbieri
Diretor-geral pro tempore

