
A suspensão do calendário letivo, determinada pelas

Portarias nº 281, 288 e 309 mudou o cotidiano de

trabalho dos servidores do IFRS. A instituição, ao

assumir o compromisso pela vida, redirecionou a

atuação de cada setor para a realidade do trabalho

remoto em isolamento social, ou seja, cada professor e

Técnico Administrativo em Educação (TAE) planeja

como vai trabalhar em sua própria residência e tem

sua atuação fiscalizada pelas diretorias e instâncias

superiores do IFRS.

 

Em tempos de incerteza, compartilhar nossas

conquistas é importante. Confiram algumas delas:

 

ATENDIMENTO À COMUNIDADE

 

– Organizou-se uma série de ações colaborativas aos

alunos atestados em situação de vulnerabilidade

social;

 

ADMINISTRAÇÃO - PLANEJAMENTO E OBRAS

 

– As obras do Prédio Didático reiniciaram desde o dia

20/04 e vão possibilitar a ampliação de ofertas de

turmas no campus quando as atividades retornarem;
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TRABALHO REMOTO
Servidores adaptam-se 
à nova rotina
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ENSINO

 

DOCENTES

 

– Ter cursos novos demanda planejamento e

adequação a uma série de normas que tem por objetivo

alcançar um ensino de qualidade. Para isso, o campus

encaminhou o documento de criação do Curso de

Bacharelado em Sistemas de Informação (que ainda

precisa de aprovação por instância superiores do

IFRS). A proposta da graduação é inovadora por

integrar mais componentes de pesquisa e

desenvolvimento de tecnologias;

 

– Houve readequação do trabalho entre docentes e

alunos no Projeto de Formação e Integração (PFI), são

atividades extra-classe de pesquisa, como leituras,

busca de materiais publicados, organização de debates,

tudo sob coordenação dos professores orientadores;

 

- Também há envolvimento extra-classe de

professores e estudantes nas pesquisas de TCC;

 

- Além disso, na rotina docente destacam-se: reuniões

periódicas dos coordenadores de curso com os alunos;

elaboração de capítulos de livros, artigos, apostilas e

outros materiais didáticos; elaboração de aulas;

orientações diversas; reformulação de PPCs dos

cursos já existentes.
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ENSINO

 

ACORDOS E PARCERIAS

 

- Temos trabalho de colaboração mútua com a SMED

e a parceria tem continuidade: além de encaminhar a

formação continuada dos professores da rede

municipal por meio dos cursos EAD ofertados pelo

IFRS, há uma construção conjunta de um curso

técnico profissionalizante na área da informática para

os alunos que são da Educação de Jovens e Adultos

atendidos pela Prefeitura Municipal de Vacaria;

 

– Os termos de cooperação para os alunos dos cursos

de Licenciatura realizarem estágios nas redes de

ensino municipal (Prefeitura Municipal de Vacaria) e

também na rede de ensino estadual (23ª Coordenadoria

Regional de Educação) foram definidos;

 

–  Planejamos cursos de formação continuada em

convênio com o Centro de Formação de Agricultores

de Lagoa Vermelha para oferta de cursos;

 

– O acordo de cooperação do curso de Bacharelado em

Agronomia IFRS/UERGS foi concluído;

 

- O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas

passará por processo de reconhecimento pelo MEC:

para isso professores estão trabalhando em conjunto

com servidores técnicos na finalização da elaboração

de todo o material solicitado pelo Ministério.


