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Em pé da esquerda para a direita - Tainise, Gabriele, Natália, Dani e Paula e o professor Éder.
Embaixo da esquerda para a direita - Débora, Janice, Júlia e Bruna

Gomercindo Ghiggi ministra aula inaugural no CEFET-RS
O
professor
doutor professores que atuam no curso,
Gomercindo Ghiggi, da Faculdade Antônio Carlos Barum Brod,
de Educação da UFPel ministrou
a aula inaugural do curso de
Especialização – PROEJA, na
manhã de 21 de julho, no
miniauditório I. Educação de
Adultos da Educação Profissional
à Educação Integral foi o tema.
Estiveram
presentes
na
solenidade, além dos alunos e
Ghiggi falou sobre Educação de Adultos

Diretor Geral do CEFET-RS,
professor Luis Elpídio Cruz de
Oliveira, gerente da Educação
Profissional de Nível Técnico,
representando o professor Odeli
Zanchet, Diretor da Diretoria de
Ensino e, os coordenadores do
curso, professores Roselaine
Machado Albernaz, Leomar
Costa Eslabão, Clóris Maria
Freire Dorow.
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Editorial
“Hoje desaprendo o que tinha aprendido até ontem”
Cecília Meireles (1961)

Hoje desaprendo o que tinha aprendido até ontem
E que amanhã recomeçarei a aprender.
Todos os dias desfaleço e desfaço-me em cinza efêmera:
Todos os dias reconstruo minhas edificações, em sonho eternas
Esta frágil escola que somos, levanto-a com paciência
Dos alicerces às torres, sabendo que é trabalho sem termo.
E do alto avisto os que folgam e assaltam, donos de riso e pedras
Cada um de nós tem sua verdade, pela qual deve morrer.
De um lugar que não se alcança, e que é, no entanto, claro,
Minha verdade, sem troca, sem equivalência nem desengano
Permanece constante, obrigatória, livre:
Enquanto aprendo, desaprendo e torno a reaprender.

As palavras de Cecília Meireles são perfeitas para
expressar o que somos - eternos aprendizes. Neste
momento, quando aceito um outro desafio, a Assessoria
de Comunicação, disponho-me a trabalhar ciente de que
aprendo a cada dia, por isso coloco a humildade como
palavra-chave desse processo.
É meu desejo forjar o Posteiro como um
caleidoscópio, isto é, que se componha, a cada edição,
por informações as quais privilegiem todos os setores e/
ou coordenadorias, evidenciando nossas mentes e corações
de modo que a comunidade possa perceber a legitimidade
da cor e do brilho que possuímos.

Minha meta também é, seguindo cronograma,
sistematizar a publicação da Revista Thema e, para tal,
faz-se necessário conjugar vários verbos, entre eles,
dialogar, agilizar, além de questionar/direcionar os
caminhos que queremos seguir com ela. Há excelentes
trabalhos nesta Casa, fruto da seriedade e da competência
de seus autores/pesquisadores. E, por este motivo, tornase inegável a importância e o dever de divulgá-los.
Assim, reaprendendo a cada dia, alio-me aos que,
não só querem, mas se empenham para tornar esse CEFETRS integrado e melhor para todos, principalmente para o
nosso ALUNO - razão primeira de sua existência.

Professora Suzana Grala Tust

Egressa do Design de Móveis expõe no México
Carolina Cougo, egressa do curso de Design de
Móveis do CEFET-RS, em Programa de Intercâmbio do
CEFET-RS com a Universidade Autônoma do Estado
de Hidalgo, no México, expõe pela primeira vez a linha
contemporânea de móveis que desenhou para a fábrica
Antigo Arte Europeu, tradicional pela fabricação de
móveis clássicos. Os móveis foram feitos em Salám,
madeira muito bonita que vem do sudeste do México.

POSTEIRO JULHO/2006

3

IV Fórum Internacional de Ensino de
Línguas Estrangeiras
O FILE (Fórum Internacional
de Ensino de Línguas Estrangeiras)
é um evento bianual promovido em
parceria pelas Universidades
Federal e Católica de Pelotas, com
apoio do Centro Federal de
Educação Tecnológica de Pelotas CEFET-RS. O fórum tem como
objetivo proporcionar um espaço de
integração e discussão entre
professores de línguas estrangeiras
em exercício, professores de línguas
estrangeiras em formação e
pesquisadores, para que discutam
questões relativas ao ensino e
aprendizagem de línguas. Nesta
quarta edição, o FILE teve como
tema “Cultura e Diversidade” e
ocorreu no período de 14 a 16 de
junho de 2006, com a participação
de 400 pessoas.
Esse
encontro
vem
ocorrendo desde o ano de 2000,
promovido pelos Cursos de Letras
das duas universidades. O apoio do
CEFET-RS deu-se através da
elaboração dos cadernos de resumos
bem como do trabalho da professora
de língua inglesa da COLINC, Lia
Nelson Pachalski como membro da
comissão organizadora do evento.
O suporte dado pelo CEFET registra
o envolvimento da instituição em
eventos de caráter internacional que

contribuem com o aperfeiçoamento
de profissionais de diversas áreas de
interesse, visto que o tema do evento
contempla uma diversidade de
assuntos relacionados a linguagens.
A necessidade de compreender e de
ser compreendido de modo a
participar do mundo da
comunicação, da informação e do
comércio implica a abertura dos
horizontes culturais e a conseqüente
ampliação da visão das múltiplas
expressões
existentes
simultaneamente no planeta.
Dentre os palestrantes
convidados, estiveram presentes os
professores Itesh Sachdev, da
Universidade de Londres,

Inglaterra; Silvana Serrani da
Unicamp; Douglas Consolo, da
Unesp; Luis Behares, da
Universidad de la Republica,
Uruguai; Ana Maria Borzone do
Consejo
Nacional
de
Investigaciones Cientificas y
Técnicas, Argentina; Evelyne
Dogliani da UFMG e outros
importantes representantes da área.
Diversos professores da
COLINC representaram a nossa
instituição, apresentando trabalhos:
Fernanda Pizarro de Magalhães,
Gilnei Oleiro Correa, Ana Maria
Roeber, Carlos Túlio Medeiros,
Ângela Sapper, Jorge Espiga e Lia
N. Pachalski.

Prossegue curso de Restauro no CEFET-RS
Desde o dia 31 de julho, o
CEFET-RS recebe os alunos para a
segunda fase do curso de restauro.
Nesta etapa são aplicados o módulo
básico, obrigatório, e os três
próximos módulos específicos:
pintura, cantaria e ferraria. O projeto
que capacita para o trabalho no
patrimônio histórico do município é
resultado de uma parceria do CEFETRS, através do curso de Edificações,

Sindicato da Indústria da Construção
Civil e do Mobiliário (Sinduscon) e
Secretaria de Cultura (Secult), com o
respaldo da Unesco, Instituto do
Patrimônio Histórico e Arquitetônico
Nacional (Iphan) e Ministério da
Cultura.
O curso, que teve início dia 26 de
junho, tem sido muito procurado, o
que fez com que o número de vagas,
que inicialmente seria de 20 para cada

módulo, tivesse de ser aumentado.
A professora do curso de
Edificações Gisela Barbosa conta
que as turmas são heterogêneas com
alunos de vários níveis de
conhecimento. “Temos alunos que
são serventes de pedreiros, que já
trabalham com restauro, com
formação universitária e técnica, o
que enriquece a troca de
experiências”, diz.
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CEFET-RS reúne Conselho Diretor
Em 10 de julho, tomaram posse, na sala de
reuniões da Direção do Centro Federal de Educação
Tecnológica de Pelotas, os novos representantes do
Conselho Diretor do CEFET-RS, a saber:
Conselheira Maria Helena Ferreira e Amilton Soares
(suplente), representando a FARSUL.
Conselheiro Gilmar Bazanella e Sérgio Neves (suplente),
representando a FECOMÉRCIO.
Conselheiro Idílio Victória e Raul Teixeira de Mello Filho
(suplente), representando os egressos do CEFET-RS.
Conselheiro Pedro Antônio Leivas Leite e José Alfredo
Knorr (suplente), representando a FIERGS.
No coquetel de transmissão do cargo, os que se
despediram receberam placas como Homenagem de
Reconhecimento, desta Instituição, pelo trabalho
dedicado ao CEFET-RS, a fim de manter a filosofia e a
missão deste Centro Federal de Educação Tecnológica.
Receberam a placa, na ocasião, o senhor Ricardo Klein
e o professor Volni Lisboa.
Nessa reunião, o Conselho Diretor aprovou a

Novos conselheiros são apresentados ao CEFET-RS

expansão das Modalidades de Educação da Unidade
Sede, assim será possível a implantação de cinco (5)
cursos de Engenharia, bem como ficou definido, já para
o próximo processo seletivo, o percentual de 25% de
vagas, tanto para o Ensino Médio como para o Ensino
Técnico, preenchidas por sorteio, as demais (75%)
mediante prova classificatória.

CEFET-RS concorre ao prêmio
técnico empreendedor
O Ministério da Educação
e o SEBRAE com o objetivo de
estimular, premiar e divulgar as
atividades de empreendedorismo
desenvolvidas pelos alunos dos
cursos técnicos e tecnológicos
das Instituições Federais de
Educação Tecnológica e dos
Centros
de
Educação
Profissional atendidos pelo
PROEP, instituíram o Prêmio
Técnico Empreendedor. O
resultado da etapa regional,
envolvendo Paraná, Santa
Catarina e Rio grande do Sul,
será publicado no dia 31 deste
mês. A decisão em nível nacional
será publicada no dia 7 de agosto.
O CEFET-RS encaminhou

ao SEBRAE sete (7) projetos,
sendo seis (6) da Unidade Sede e
um (1) da UNED- Sapucaia do
Sul, assim distribuídos:
Do Curso de Eletrônica,
concorrem Ilton Ornellas Filho,
Eduardo Ribeiro Machado e
Anderson Ferreira Rodrigues com
a Cadeira de Rodas Motorizada,
o Gerador Eólico e o
VIREANDE - Simulador de
Automóvel; Andréia Borges
Souza
e
Leia
Beatriz
Scheunemann com o Controlador
de Comida Animal, sob a
orientação do professor Rafael
Galli; Homero de Souza da Luz e
Elizabeth Souza de Souza com o
Repelente de Insetos por Ultra-

som, sob a orientação do
professor Renato Pacheco.
Do Curso de Design,
concorre o Projeto Caixote
desenvolvido por Klaus Borges
de Sá Brito, Fernanda de Sousa
Proença Pereira e José Henrique
Gomes, tendo orientação do
professor Juliano Abott
Evangelista.
Da UNED-Sapucaia do
Sul, foi encaminhado o projeto
Reciclagem de Plásticos,
desenvolvido pelos alunos Ralf
Lopes Simas, Camila Aparecida
Martins e Wagner Escalante
Fagundes, os quais contaram com
a orientação do professor Rafael
Batista Zortéia.
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Protótipos apresentados na Fenadoce
ganham destaque
A participação do Centro
Federal de Educação Tecnológica
de Pelotas (CEFET-RS) na 14ª
Fenadoce, de 7 a 25 de junho, ainda
rende frutos à instituição. Em
estande de 64 metros quadrados de
área foram apresentados vários
projetos elaborados pelos alunos. O
gerador eólico, projeto dos alunos
Anderson Rodrigues, Eduardo
Ribeiro e Ilton Ornellas Filho, do
curso de Eletrônica, foi um dos que
obteve maior destaque na Feira. O
sucesso foi tanto que o protótipo
começa a ter utilização prática no
estado.

O proprietário do hotel período, alguns estágios, também foi
Bertelli, no Chuí, acertou efetivado o contrato de um aluno
consultoria para implantação de um pelo SICREDI.
modelo do gerador eólico. Também
é estudada a possibilidade de
implantação do gerador no
assentamento Tamoios, situado em
Vista Alegre, na área rural de Herval.
No dia 6 de julho, o
assentamento foi visitado a convite
do engenheiro agrônomo Eduardo
Mayor, assistente técnico na área de
crédito rural da Emater, que trabalha Prof. Rafael Galli (5° da direita para esquerda)
em Permacultura.
e o aluno Ilton Ornellas Filho (4° da direita), do
curso de Eletrônica, em visita ao
Além do contato com
Assentamento Tamoios.
empresários, concretizou-se neste

Embalagens também são sucesso
Os alunos formandos do
curso Técnico em Design –
Programação Visual apresentaram,
no dia 22 de junho, na 14ª
Fenadoce, projetos de embalagens
para doces tradicionais de Pelotas.
As propostas permaneceram
expostas no estande do CEFET-RS
para apreciação das doceiras e do
público em geral, que recebeu
explicações técnicas da equipe de
bolsistas coordenada pelo professor
Miguel Baneiro.
Segundo a professora Cecília
Oliveira Boanova, que ministra a

disciplina Projeto de embalagem,
pelas proporções do evento as
embalagens oferecidas nas doçarias
precisam
ser
melhoradas
visualmente.
O estudo de campo e as
pesquisas dos alunos do curso de
Programação Visual culminaram na
elaboração de embalagens versáteis,
alternativas e também refinadas para
diferentes investimentos.
As criações são novas
propostas visuais para as atuais
embalagens e novos modelos de
embalo. Os trabalhos foram

Química na 14° FENADOCE

PROJETOS:

construídos a partir de três estilos:
Invólucros (versatilidade e rapidez),
Tradicional (alternativa) e Refino
(sofisticação).
Várias empresas, como Doces
Bidi, Doces Pelotenses de Porto
Alegre, Magda Doces e Farmácia
Extratus, ficaram interessadas e
entraram em contato com a
coordenação do curso. Atualmente
seis projetos estão em negociação e
os contatos continuam. Interessados
devem procurar a professora Cecília
Boanova, da coordenadoria de
Design.

Embalagens

Curso de Eletrônica - Gerador Eólico, Medidor de Alvura e Transparência, Alarme a Lazer e Dosador de Ração.
Técnico de Sistemas de Informação - Software Livre e WEB.
Programação Visual - Embalagens para doces e Embalagens em Geral.
Design de Móveis - Móveis de Encaixe e Maquetes de Mesas, Armários e Móveis em Geral.
Química - Extração por Soxhlet.
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Jair Jonko Araújo participa de missão no Japão
Com o objetivo de conhecer
as melhores práticas na área de
educação técnica e vocacional do
Japão, bem como obter para o Brasil
auxílio
técnico
para
o
desenvolvimento de educação
técnica e vocacional nas áreas
profissionais
de
indústria
Mecatrônica e de Pesca, onze
integrantes, sendo cinco professores
da área de Pesca, quatro da área de
Mecatrônica, um representante da
SETEC e um representante da
FNDE, participaram de 4 a 18 de
julho, incluindo translado, de
extensa agenda.
Foram visitados, em um
primeiro momento, para terem uma
visão geral da estrutura e
organização
da
educação
tecnológica no Japão, Ministério da
Educação, Cultura, Esportes,
Ciência e Tecnologia (MEXT),
Ministério da Economia, Indústria
e Comércio (METI), Ministério da
Saúde, do Trabalho e do Bem-Estar
Social (MHLW), além da visita à
Agência
de
Cooperação
Internacional do Japão (JICA) e do
escritório do BID no Japão, o qual
administra os recursos do Programa

Professor Jair conheceu a estrutura da
educação tecnológica japonesa

do Japão, fundo destinado a
financiar projetos de aproximação
do Japão com a América Latina, que
financiou essa missão.
Também realizaram visitas
técnicas a centros de formação
(escolas e empresas) das áreas de
Mecatrônica e Pesca, a saber:
Instituto Nacional de Pesquisa em
Ciências Marinhas, Instituto de
Tecnologia de Tóquio, Universidade
de Tóquio de Tecnologia e Ciências
Marinhas, Escola de Ensino Médio
de Ciência e Tecnologia de Tóquio
e a Escola Técnica (vocacional) de
Edogwa, além do Centro de
Desenvolvimento de Recurso
Humano da Toshiba e a empresa

CEFET-RS
reconhecido pela FAUBAI
O Centro Federal de
Educação Tecnológica de Pelotas
(CEFET-RS) foi aceito como
membro do Fórum de Assessorias
das Universidades Brasileiras para
Assuntos Internacionais. Com a
inclusão a FAUBAI, criada há 18
anos, reconhece a instituição como
uma universidade tecnológica.

Para o CEFET-RS integrar o
Fórum significa facilidade na
divulgação
das
suas
potencialidades junto às agências
de fomento, representações
diplomáticas, organismos e
programas internacionais, o que
auxiliará, principalmente em
processos de intercâmbios.

de exploração de pesca Nipon
Suisan Kaisha Ltda. Sendo que,
nessas duas últimas visitas, tiveram
o objetivo de analisar como as
empresas privadas organizam o
treinamento de seus colaboradores.
O último compromisso da
agenda foi à Embaixada do Brasil
em Tóquio, momento em que o
grupo entregou ao embaixador
André Amado algumas impressões
colhidas no decorrer da missão.
O relatório contendo as
experiências desenvolvidas/
observadas na missão já foi
encaminhado à SETEC.
Espera-se a divulgação de tão
relevante trabalho.

Formatura no
CEFET-RS
No dia 8 deste mês ocorreu,
na Sala dos Servidores Nilo
Peçanha do Centro Federal de
Educação Tecnológica de
Pelotas, a formatura interna de 30
(trinta) alunos que concluíram o
Programa Especial de Formação
Pedagógica de Docentes para as
Disciplinas do Currículo da
Educação Profissional de Nível
Técnico. A solenidade teve início
às 19h. A emoção se fez presente.
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Vencedores da segunda etapa do 2° Circuito de
Corridas de Rua do CEFET-RS
Transcorreu
com sucesso a
segunda etapa
do 2º Circuito de
Corridas de Rua do
CEFET-RS, na
manhã do dia
2 de julho. O
circuito de 15
quilômetros,
com saída no
Parque do
Sesi, integrou
a
programação das
festividades dos 194 anos da cidade de Pelotas. O
evento também comemorou os 60 anos do Sesi em
Pelotas e os nove anos da CGTEE no RS. Os
vencedores foram os atletas Luiz Fernando dos Santos,
com o tempo de 45’10”, e Marli Matias, com 55’15”.
Um domingo um pouco mais quente, com
temperaturas próximas aos 17 graus, aumentou o
entusiasmo dos 72 atletas que participaram do evento.
Satisfeito com a receptividade do público ao circuito e
o prestígio dos atletas, o coordenador professor Valdir
Lacerda Júnior, comentou que o número de
participantes tem superado as expectativas. “O circuito
cresce a cada etapa”, avaliou. Igualmente feliz estava
Luiz dos Santos, que também ficou em primeiro lugar
na primeira etapa. Com a participação do dia 2, o atleta

desponta como um dos favoritos ao título.
Ainda pelo naipe masculino classificaram-se entre
o segundo e o quinto lugar, respectivamente: Elder Benitez
Pedelhes, Juliano Vasconcelos Fernandes, Ângelo Antônio
Benitez Guimarães e Edemilson Oliveira Araújo. Entre
as mulheres, além de Marli Matias, líder do circuito, foram
destaque Juliana Costa, Fátima Daiana Oliveira Peres
Guimarães, Sara Jane Rosa Barros e Verônica de Almeida
Chaves.
Crédito Fotográfico: Márcia
Pereira, professora da COLINC
As próximas etapas ocorrerão no dia 20 de agosto,
em frente ao quartel da Duque de Caxias, e no dia 8 de
outubro, no CEFET-RS, em comemoração ao aniversário
da IFE.

Voleibol feminino conquista
segunda fase do JERGS

CTG Carreteiros do Sul

A equipe de voleibol feminino do CEFET-RS,
cujo técnico é o Professor Éder Silveira, sagrou-se
campeã da segunda fase dos Jogos do Estado do Rio
Grande do Sul - JERGS 2006. O evento esportivo
foi realizado no ginásio do CEFET-RS, no dia 21 de
junho. A mesma equipe já tinha sido vencedora da
fase municipal e agora, após vencer a fase regional,
no dia 17 de agosto representará a região da 5ª CRE.
O curso Mega Pré-vestibular, há alguns anos,
presta seu apoio imprescindível a essa equipe dando condições para realização de um trabalho mais
aprimorado e eficiente.

Participaram da competição
72 atletas, na etapa
que homenageou os
194 anos de Pelotas.

Maiara Insaurriaga, representando o CTG Carreteiros do Sul do CEFET-RS, conquistou o 1° lugar
na categoria feminina mirim do Concurso de Declamação, promovido pela Estância Princesa do Sul, durante a 14ª FENADOCE. O troféu foi entregue no
dia 25 de junho, às 19h. Parabéns!!!
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CEFET-RS sedia etapa do JERGS
O CEFET-RS sediou no dia 11 de julho a fase de
coordenadoria dos Jogos Escolares do Rio Grande do
Sul (Jergs 2006) – modalidade Xadrez, realizado pela
5ª Coordenadoria Regional de Educação. Dessa etapa
do Jergs participaram estudantes de dez cidades, que
concorriam a uma vaga na última etapa dos jogos, que
deve ocorrer em outubro na cidade de Canoas.
Participaram 40 jovens divididos em três
categorias Juvenil (masculino e feminino), Infantil
(masculino e feminino) e Mirim (masculino e
feminino). No Juvenil classificaram-se para a fase final:
Arthur Arrieche de Oliveira, de Pedro Osório, e Kidma
Kodama, de Pelotas. Pelo naipe feminino conquistaram
vaga na última etapa: Andréia Arrieche de Oliveira, de
Pedro Osório, e Leilane da Silva Araújo, de Arroio
Grande.
Na categoria Infantil foram classificados: William
Lucas Bom Vieira, de Jaguarão, e Rafael Cardozo de
Oliveira, de Arroio Grande. Também: Dayara da Silva
D´Ávila, de Arroio Grande, e Josiane Dittgen, de
Canguçu.
E na categoria Mirim, conquistaram vagas na
última fase da competição: Victor Gonçalves da Silva
Antoniazzi, de Arroio Grande, Paulo Cezar Neves, de
Cerrito, Kelen Tais Sell, de Canguçu, e Stephanie
Villas-Boas, de Arroio Grande.

As competições do xadrez movimentaram 40 jovens

Essa etapa regional do Jergs teve o
acompanhamento do presidente da Federação Gaúcha
de Xadrez, José Luiz Aragão. Participaram o jovem
árbitro Augusto Pizzatto Soares, 14 anos, será
responsável pela arbitragem do naipe mirim, na
categoria Infantil, arbitrou Américo Soares, e na
categoria Juvenil o professor do CEFET-RS Rony
Soares, coordenador do evento, foi o juiz.
O evento teve o apoio dos biscoitos Zezé e do
refrigerante Zitto, Hotéis Manta, Expresso Embaixador,
Pizzaria Pizza Mia, além do patrocínio do Pré-CEFET
Fera e do Centro de Ensino Easy.

ATENÇÃO SERVIDOR!
DESPESAS ASSISTENCIAIS
MAIO
Refeitório:
N° DE REFEIÇÕES GRATUITAS = 3.859
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JUNHO
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