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IFRS campus Bento Gonçalves comemora 60 anos com diversas atividades 
Por  Isa Severo 

 

(Foto: Site IFRS/Divulgação) 

A Instituição Federal do Rio Grande do Sul do Campus Bento Gonçalves comemora 60 

anos neste mês, e conta com uma programação organizada por ex-alunos e servidores 

ativos e aposentados que vem sendo realizadas desde o fim do ano de 2018. 

As próximas atividades estão previstas para ocorrer no dia 19 de outubro, juntamente ao 

egresso de novos alunos, com três turnos, pela manhã a programação será no Ginásio de 

Esportes do Campus. Na parte da tarde devem ser realizadas visitas guiadas aos setores, 

as quais devem ser agendadas com antecedência. Pela noite, um jantar organizado pelos 

ex-alunos encerra a programação. 

Diversas atividades foram criadas em celebração ao aniversário da instituição como, o 

selo comemorativo e slogan, gincana comemorativa dos 60 Anos, galeria de diretores, 

lançamento do brandy comemorativo, documentário dos 60 anos da instituição, enoteca 

virtual do IFRS-BG Si Vê, implantação do núcleo de memória, 2º encontro de escolas de 

enologia do Brasil e o torneio de futebol de salão. 

A IFRS foi criada no dia 22 de outubro de 1959 como Escola de Viticultura e Enologia de 

Bento Gonçalves, vinculada ao Ministério da Agricultura, e passou a funcionar de forma 

efetiva a partir de 27 de março de 1960. 
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Programação para o dia 19/10/2019 

Manhã 

9h – Inauguração da Galeria de Diretores / Abertura da Exposição de Arte (Bloco A) 

9h30min– Abertura Oficial (Ginásio de Esportes) 

10h30min – Apresentação do vídeo com a síntese do documentário dos 60 anos da 

Instituição 

10h40min – Hino do Campus 

10h45min– Apresentações artísticas (DTG Cultura sem Fronteira) 

11h – Coquetel de Encerramento / Apresentações artísticas (Taiane Bartz) 

11h30min – Visitação à Exposição de Arte 

Tarde 

Visitas guiadas no Campus e também na Estação Experimental de Tuiuty (Granja), 

mediante agendamento prévio. Cada grupo de visitação terá um limite de 30 pessoas. 

Caso tenha interesse em participar de alguma das opções de visitação, clique aqui e 

preencha o formulário. 

Noite 

Jantar organizado pelos ex-alunos sob a coordenação do egresso Orlei Soares (as 

reservas devem ser realizadas até o dia 11 de outubro, pelo whatsapp (51) 99507-0915 

ou pelo e-mail oeprivado@hotmail.com. As reservas serão encerradas quando o número 

de vagas estiver esgotado). Local: Pousada Fornasier. Saiba mais em: 

facebook.com/events/454911465084883. 

Linha do tempo da Instituição: 

1959 – Foi criada a Escola de Viticultura e Enologia de Bento Gonçalves 

1960 – Iniciou as atividades letivas 

1964 – Passou a denominar-se Colégio de Viticultura e Enologia de Bento Gonçalves 

1979 – Foi transformada em Escola Agrotécnica Federal de Bento Gonçalves 

1985 – Alterou o nome para Escola Agrotécnica Federal Presidente Juscelino Kubitschek 

1995 – Aconteceu o primeiro ingresso de estudantes no Curso Superior de Tecnologia em 

Viticultura e Enologia 

2002 – Foi implantado o Centro Federal de Educação Tecnológica de Bento Gonçalves 

(Cefet-BG) 

2008 – Passou a compor o IFRS como Campus Bento Gonçalves 

  


