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NOVOS ALUNOS INGRESSAM NOS
CURSOS DO IFPR

Aula inaugural foi aberta pelo Diretor do Campus prof. Dr. Vicente Sandeski (p. 2)

Formatura dos Cursos Técnicos em
Administração, Serviços Públicos e Meio
Ambiente (p. 3)

Semana de integração marca início das aulas
(p. 7)
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NOVOS ALUNOS SÃO MATRICULADOS NOS
CURSOS DO IFPR
No mês de fevereiro ocorreram as aulas
inaugurais dos cursos do IFPR Campus Pitanga.
Na aula inaugural dos alunos do Ensino Médio
foram apresentados os professores e técnicos da
instituição e destacado a importância dos
Institutos Federais que completam 10 anos em
2018, bem como sua trajetória até alcançar as
mais de 600 unidades no país oferecendo um
ensino de qualidade e sendo referência no país.
A aula inaugural do Curso de Licenciatura
em Química aconteceu dia 06 de fevereiro de
2018. A cerimônia de abertura contou com a
presença de servidores do campus e do Chefe
do Núcleo Regional de Educação de Pitanga,
Jonas Crensiglova.
Durante o evento o Diretor Geral do IFPR - Campus Pitanga, Vicente Estevam
Sandeski, deu as boas-vindas aos estudantes e apresentou a missão e os valores do IFPR.
Na sequência foram apresentados os servidores do campus e o Professor Dr. Edmilson
Antônio Canesin, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, proferiu palestra
sobre “A Importância do Professor no Ensino de Química: desafios na era digital”. O
assunto escolhido permitiu apresentar aos estudantes perspectivas e oportunidades para
o Licenciado em Química, que pode, além de atuar na carreira docente, supervisionar,
programar, coordenar e ter responsabilidade técnica, bem como dar consultoria,
elaborar orçamentos dentre outras atribuições.

.
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FORMATURA DOS CURSOS TÉCNICOS - EAD
No dia 21/02/2018 aonteceu a formatura dos cursos técnicos da modalidade EAD
do IFPR - Campus Pitanga no Centro Cultural Alexandre Buchmann. Participaram da
formatura 14 formandos dos cursos técnicos que ocorreram entre 2015 e 2017.
O mestre de cerimônia foi o servidor Marcelo Mazzetto. A abertura foi procedida
pelo Diretor Geral do Campus, prof. Vicente Estevãm Sandeski. Estiveram presentes no
evento o Diretor de Ensino, Diego Manoel Panonceli, os Coordenadores dos Cursos
Técnicos, servidores que atuaram no EAD além de outras autoridades civis e familiares
dos formandos.
Na sequência do evento, o Secretario Municipal de Educação de Pitanga Alfredo
Luiz Schavarem, discursou sobre a importância das ações na área de educação para o
desenvolvimento regional de Pitanga. O Prof. Leandro do IFPR destacou a importância
do curso e a garra dos estudantes que conquistaram sua formação, ressaltando a missão
de levarem agora o nome da instituição por onde passarem. A oradora das turmas foi a
estudante Andréa Morena de Mello Murbach e quem conduziu o juramento foi
Sebastião Eurich. O Diretor do IFPR Pitanga, Vicente, em sua fala de encerramento
resgatou o histórico da Instituição, elogiou os formandos e os servidores que fizeram parte
dos cursos técnicos, além de ressaltar a importância das ações conjuntas do município
com o IFPR.
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NOVOS SERVIDORES TOMAM POSSE NO IFPR –
PITANGA
Decorrente da abertura de novos cursos e
de novas demandas de pessoal, o início do ano
foi marcado pela chegada de novos servidores
no IFPR.
A primeira a chegar foi a Assistente Social
que foi aprovada no último concurso realizado
pelo IFPR.

Ela é a nova responsável pela

Assistência Estudantil do campus. A Direção do
campus acredita na importância do serviço de

Jéssica de Almeida Moreira

assistência social que é fundamental no âmbito
do IFPR uma vez que a instituição tem a missão
de fornecer uma formação integral e inclusiva
para todos os estudantes independentemente
de sua classe social. “Com um bom trabalho de
Assistência

Estudantil

podemos

possibilitar

condições de aprendizagem para todos os
estudantes

e

espero

contribuir

com

o

desenvolvimento e alta qualidade do IFPR”.
Maurício Zanatta

(Jéssica)
Em

seguida

chegaram

o

Professor

de

Química Daniel Rotella Cocco e o Técnico de
Tecnologia da Informação Maurício Zanatta que
também foram aprovados no último concurso.
Em 2018, com a abertura do curso de
Licenciatura em Química, a demanda por novos
profissionais se tornou ainda mais necessária para
assegurar a qualidade e excelência de ensino,
pesquisa, extensão e inovação do campus.

Daniel Rotella Cocco
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SERVIDORES DO IFPR PARTICIPAM DA ABERTURA
DO PROJETO ERVA-MATE
O Diretor Geral do campus Pitanga, Prof.
Vicente Estevãm Sandeski, acompanhado dos
técnicos

Rafael

Silva

e

Eliziane

Haynosz,

marcaram presença na abertura do “Projeto
Erva-Mate”

promovido

pela

EMATER,

IAP,

SANEPAR e Secretaria da Agricultura e Pecuária
de Pitanga, na propriedade do produtor Sr.
Antônio Haynosz. O evento foi realizado na
localidade de “Patrimônio dos Cajos” e buscou
incentivar a produção de erva-mate na região.
Durante o evento foram apresentadas características da erva-mate, fatores
associados à sua produção, o impacto econômico da atividade na região e
demonstrados novos equipamentos para a poda da planta. Diversas autoridades civis
compareceram à abertura, com destaque para a Engenheira Florestal da EMATER,
Vivian Rank Kerninski, o presidente da Câmara de Vereadores de Pitanga, José Veres, e
o Secretário de Agricultura do Município de Pitanga, Juliano Cesar Lipovieski, além de
representantes do Banco do Brasil.
O IFPR Pitanga mantém um intenso diálogo e parcerias com os órgãos municipais e
estaduais da região, buscando implementar conjuntamente ações que desenvolvam os
municípios e possibilitem a ampliação de renda e melhores condições de vida à
comunidade do campo.
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ESPAÇO DA ARTE
No dia 22 de fevereiro estudantes do Instituto Federal do Paraná - Campus Pitanga,
juntamente com a professora de Arte Tânia Regina Rossetto, desenvolveram atividades
relativas a Arte Mural. A pintura no muro, além de embelezar o local, transmite
mensagens sobre a vida e a relação entre as pessoas.
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ATIVIDADES DIFERENCIADAS MARCAM A
PRIMEIRA SEMANA DE AULAS DO IFPR
A primeira semana de aula do IFPR foi marcada por diversas atividades de
integração. A recepção foi realizada no dia 06/02/2018 com a apresentação da
direção, coordenações de cursos, professores e técnicos da instituição. Na quarta-feira,
07/02 foi o dia dos esportes e jogos, houve vôlei, truco e tênis de mesa com a
participação de estudantes, técnicos e professores. Quinta-feira os integrantes do grupo
de pesquisa “Identidade, Subjetividades e Representações Sociais” do IFPR realizou
dinâmicas com os estudantes. Encerrando a semana foi realizada apresentação de
robótica, karaokê e sessão de cinema na qual a comunidade acadêmica pode assistir
o filme “Lixo Extraordinário” do diretor Vik Muniz.
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GALERIA DE FOTOS

Participantes da formação pedagógica

Matrículas do processo seletivo

Dinâmica grupo de pesquisa

Robótica semana de integração

Robótica semana de integração

Dinâmica grupo de pesquisa
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IFPR IRÁ REALIZAR A CERTIFICAÇÃO DO ENSINO
MÉDIO COM BASE NO RESULTADO DO ENCCEJA
O IFPR Pitanga é um dos certificadores do ENCEJJA. As pessoas que realizaram a
prova em 2017 e escolheram o IFPR Pitanga como campus certificador irão receber sus
certificados pelo campus. Os aprovados no Exame devem entregar a documentação
pessoal e o resultado do teste na Secretaria Acadêmica do Campus.
Após o recebimento da documentação, e tendo o interessado direito à
certificação, o IFPR terá o prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias para a emissão dos
certificados. Não é necessário apresentar comprovante de conclusão do Ensino
Fundamental para requerer a Certificação do Ensino Médio com base no resultado do
ENCCEJA.
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