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IBIRUBÁ – IF Campus Ibirubá terá nova direção em 2020 
Postado em 26 de setembro de 2019 

A cada quatro anos, o IFRS escolhe quem serão seus representantes na Reitoria e 

Direção-Geral dos Campi de forma democrática. No dia 2 de outubro, o IFRS-Campus 
Ibirubá passará pelo processo de escolha da nova Direção-Geral. Com três chapas 

inscritas: Chapa Integração, Juntos pelo campus que queremos!, Integração, 
Transparência e Equidade, estudantes regularmente matriculados, professores e técnicos 
administrativos poderão votar com pesos iguais para cada segmento. 

O processo eleitoral iniciou em agosto de 2019 com a composição das comissões 
eleitorais, responsáveis por fazer o regulamento das eleições e coordenar o processo em 

cada local. A fase de campanha iniciou às 7h do dia 11 de setembro e encerra às 22h do 
dia 30 de setembro. Também há possibilidade de um segundo turno, previsto para o dia 
23 de outubro. A chapa eleita tem uma gestão de 4 anos, a candidata que for eleita 

assume o cargo em fevereiro de 2020 e ainda deverá compor a sua equipe de direção, 
que engloba funções como direção de ensino, direção de administração e planejamento, 

coordenação de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional, entre outras. 
Também, haverá escolha ao cargo de Reitor do IFRS, com chapa única representada pelo 

professor Julio Xandro Heck, que é o atual reitor. 

Conheça os candidatos para Direção-Geral e as principais propostas 

Chapa Integração tem como candidata à Direção Geral a professora Raquel Alberti, tem 

como currículo Graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Santa 
Maria- UFSM (1997), Mestrado em Economia Rural pela Universidade Federal de Viçosa-

UFV (1999), Especialização em Pensamento Político Brasileiro pela Universidade Federal 
de Santa Maria-UFSM (2003). Doutorado em Desenvolvimento Rural pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS (2008). Professora do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) – Campus Ibirubá. 

Candidata Raquel Alberti 

GESTÃO TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA 
1 Resgatar a função social do campus Ibirubá, atendendo ao documento de criação dos 
Institutos Federais; 

2 Dialogar de forma permanente com as representações estudantis; 
3 Estabelecer uma interlocução efetiva entre a instituição e a comunidade externa; 

ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
4 Fomentar a implementação de cursos que atendam o público de educação de jovens e 
adultos (PROEJA) e formação inicial e continuada (FIC); 

5 Manter e ampliar as parcerias externas com setor público e privado a fim de viabilizar 
ações de ensino, pesquisa e extensão, observando a autonomia e o compromisso social 

da instituição; 
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GESTÃO DE PESSOAS 
6 Estabelecer uma política efetiva de acolhimento e de ambientação de servidores, para 

que conheçam os princípios norteadores da instituição. 

POLÍTICAS ESTUDANTIS 

7 Estimular a criação de uma associação de pais, estudantes e servidores (APES), com o 
objetivo de oportunizar uma participação efetiva destes segmentos junto às ações 
desenvolvidas no campus; 

Chapa Integração, Transparência e Equidade tem como candidata à Direção Geral, 
Renata Porto Alegre, tem como currículo Zootecnista formada na Universidade Federal de 

Santa Maria (2005), mestrado em Zootecnia na UFRGS (2008) e doutorado em Zootecnia 
na UFRGS (2017). Atuação na área de Produção animal. Graduação no Programa especial 
de Formação Pedagógica na Feevale (2010). Trabalhou no Colégio Agrícola Estadual 

Daniel de Oliveira Paiva (2008/2010) nos setores produtivos e como professora dos 
seguintes componentes curriculares do curso técnico em agropecuária. Atuou também 

como professora do Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete durante 3 anos. Foi 
professora conteudista do E-TEC e avaliadora da rede CERTIFIC na área de piscicultura e 

pesca e Coordenadora do Curso Superior de Zootecnia e desenvolveu pesquisas na área 
de apicultura. Desde maio de 2013 atua como professora do IFRS – Câmpus Ibirubá nos 

cursos técnico em agropecuária e Agronomia. Líder do Grupo de Pesquisa Inovação e 
Desenvolvimento de Equipamentos e Instalações Agropecuárias (IDEIA) – Alto Jacuí. 

Atualmente é Coordenadora do Curso Técnico em Agropecuária do IFRS Campus Ibirubá. 
Coordena o projeto de extensão Fortalecimento da Apicultura no município de Ibirubá e 

região ocorre desde 2014, em parceria com a EMATER, o Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais, o Sindicato Rural, Prefeitura do Município de Ibirubá e a APISMELIR (Associação 

de apicultores e meliponicultores do município de Ibirubá e região). Além dos projetos na 
área de apicultura, realiza outros projetos de ensino e pesquisa na área de criações de 

pequenos animais. 

Candidata Renata Porto Alegre 
Metas da gestão 

INTEGRAÇÃO: entre os servidores e os cursos. 

TRANSPARÊNCIA: nas tomadas de decisão. 

EQUIDADE: igualdade diante das diferenças. 

Entre as propostas de campanha 

Bem-estar dos estudantes e servidores 

Promover a qualidade de ensino 

Incentivar projetos de ensino, pesquisa e extensão 

Criar comissão composta por servidores de diferentes áreas, com o objetivo de identificar 

oportunidades para redução de custos com despesas fixas e ações para a captação de 
recursos 

Juntos pelo campus que queremos! tem como candidata à Direção Geral a professora 

Sandra Peringer, tem como currículo Graduação em matemática pela Universidade 
Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (1997), Especialização em Matemática 

pela URI (1999) e Mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de 



Santa Maria (2001). Atuou como professora de Ensino Superior na SETREM – Sociedade 
Educacional Três de Maio, no período de 2005 a 2013, e na URI – Universidade Regional 

Integrada do Alto Uruguai e das Missões – Campus de Santo Ângelo, no período de 2011 
a 2013. Foi professora de Ensino Médio no Colégio Marista de Santo Ângelo, no período 

de 2004 a 2009, e na Escola Pública Estadual no período de 1995 a 2013. Atualmente é 
professora efetiva, Dedicação Exclusiva, no IFRS – Instituto Federal De Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Sul, está no cargo de Diretora de Ensino desde abril de 
2015, e é Diretora Geral Substituta e Ordenadora de Despesa Substituta desde abril de 

2015. 

Candidata Sandra Peringer 
7 propostas 

1. Fomentar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, respeitando suas 
particularidades. 

2. Impulsionar a interdisciplinaridade entre as áreas. 
3. Fortalecer o escritório de Projetos do Campus com incentivo e busca de parcerias com 

outras instituições (convênios, acordos de cooperação, entre outras opções), para o 
maior desenvolvimento institucional do ensino, pesquisa e extensão. 

4. Fortalecer a articulação constante com a gestão municipal e o arranjo produtivo local e 
regional 

5. Criar núcleo para acompanhamento dos egressos e apoio à inserção no mundo do 
trabalho. 

6. Realizar ações com o objetivo de proporcionar maior interação entre a comunidade 
externa e o Campus Ibirubá, como eventos esportivos, artísticos e culturais. 
7. Construir uma gestão democrática, participativa e transparente por meio da 

institucionalização de um comitê de gestão que contemple cursos, áreas e núcleos. 

Rádio Cidade 

 


