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LICENCIATURA EM QUÍMICA INICIA GRUPO DE
ESTUDOS
O IFPR – Campus Pitanga iniciou neste semestre a oferta do Curso de Licenciatura
em Química dando início à oferta de cursos superiores no campus. A primeira turma do
curso conta com 40 estudantes que passaram pelo processo seletivo da instituição e que
passam a vivenciar um ambiente onde as atividades de ensino, pesquisa, extensão e
inovação fazem parte do dia a dia da comunidade acadêmica.
Nesse novo cenário do ensino superior surgiu o Grupo de Estudos Fundamentos
Filosóficos Aplicados à Ciência com Ênfase em Química (FUNFACEQUI). O grupo que
conta com 17 membros entre docentes, técnicos, estudantes e membros da
comunidade externa e se propõe a fornecer subsídios para a compreensão da História
da Ciência e das revoluções epistemológicas, estimular a pesquisa e a produção
científica entre seus membros.
O grupo é aberto a todos os interessados e as reuniões ocorrem toda quarta-feira
das 18h às 19h na sala 6 do Bloco Administrativo do IFPR – Campus Pitanga.

Reunião do grupo de pesquisa ocorrida em abril de 2017
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PATRULHA ESCOLAR DA PMPR FAZ REUNIÃO COM
INTEGRANTES DO GRÊMIO ESTUDANTIL
No dia 17 de abril de 2018, no período da tarde, o 2º Sargento Paulo juntamente
com o soldado Batista do Batalhão da Patrulha Escolar Comunitária (BPEC) fizeram o
lançamento do projeto: “Você pode praticar a segurança”. A ação prevê iniciativas
conjuntas do IFPR – Pitanga com a Polícia
Militar com o intuito de repassar informações
de medidas preventivas de segurança.
Nesse primeiro encontro, o Sargento
Paulo apresentou uma série de cuidados
que o estudante deve tomar para evitar
qualquer tipo de furto, agressões dentre
outras medidas protetivas. Os representantes
do

Grêmio

Estudantil

puderam

fazer

Sargento Paulo em conversa com os estudantes

perguntas sobre o tema e se responsabilizaram por serem disseminadores das
informações sobre segurança aos demais discentes.A Patrulha Escolar é a união da
comunidade escolar com a polícia para reduzir a violência e a criminalidade nas escolas
e nas suas proximidades. Ela assessora a comunidade escolar a encontrar os caminhos
da segurança através de trabalhos de reflexão, palestras e organização para a ação.

IFPR RECEBE NOVA PROFESSORA DE BIOLOGIA
No dia 16/04 a Professora Simone Cristine Izidoro Morimitsu iniciou
suas atividades como professora substituta da disciplina de
Biologia no Ensino Médio Técnico Integrado do IFPR- Campus
Pitanga. A professora tem Graduação em Ciências Biológicas e
Mestrado em Ciências Biológicas pelo programa de pósgraduação em Biologia Evolutiva da Universidade Estadual do
Centro-Oeste – UNICENTRO, com experiência nas áreas de
Microbiologia e Bioquímica Aplicada e Educação de Biologia,
Ciências e Áreas Afins.
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IFPR E NRE FAZEM PARCERIA PARA INCENTIVAR O
XADREZ NAS ESCOLAS
Aconteceu no dia 19 de abril no Núcleo Regional de Educação (NRE) de Pitanga,
uma reunião sobre como estimular práticas de Xadrez nos colégios estaduais da região.
Estavam presentes os diretores de diversas escolas estaduais do NRE. A ideia discutida na
reunião foi: como incentivar o Xadrez em todas as escolas da região.
O Professor do IFPR de Pitanga, Clayton Pereira de Sá, participou do encontro. O
referido docente desenvolve no campus o Projeto de extensão “Xadrez Para a Vida”,
que visa ensinar Xadrez para os discentes da instituição e para a comunidade em geral.
O Projeto conta com a colaboração dos docentes: Gustavo Leoni Bordin; Aline Fabiane
Barbieri; Leila Cleuri Pryjma e do servidor Rafael Aparecido da Silva.
Na reunião ficou acordado que o Xadrez será desenvolvido em parceria com
escolas municipais, estaduais e com a participação ativa do IFPR. A direção do NRE de
Pitanga está apoiando a ação. Segundo o coordenador geral do projeto, Valdir
Machado Guimarães, o projeto começará nas escolas da cidade de Pitanga,
posteriormente, será estendido para outras escolas da região. Ficou definido na reunião
que serão realizadas oficinas pelo IFPR nos diversos estabelecimentos de ensino públicos
da região em que se estimulará a prática do Xadrez para docentes e discentes da rede
de Educação Básica.

Fotos da Reunião ocorrida no dia 19 de abril no NRE Pitanga
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NO MÊS DE ABRIL OCORRE AS SELETIVAS PARA O
JIFSUL
O JIFSUL é um evento que ocorre anualmente, no qual o foco é a integração entre
alunos de todos os IFs. Este ano durante as seletivas serão avaliadas as modalidades de
Handebol, Basquete, Tênis de mesa, Xadrez e Futsal.
A seletiva de Futsal acontecerá em Laranjal com a participação dos alunos
Júellison Ferreira, Felipe Hey Kekes, João Victor e Milena Flores no dia 10/05/2018, a
modalidade de Handebol acontecerá em Astorga com a participação da aluna
Karolina Schon no dia 24/05/2018, a de Xadrez acontecerá em Paranaguá no dia 25 e
26/05/2018 com os alunos Luiz Carlos, Hebert Daniel e Alan Henrique, a seletiva de Tênis
de mesa acontecerá em Londrina no dia 04/06/2018 com os alunos ainda não definidos
e a seletiva de Basquete acontecerá em Curitiba nos dias 08, 09 e 10/06/2018 com a
participação do aluno Álvaro Teixeira.
O JIFSUL é um evento esportivo que ocorrerá em novembro de 2018 e que reunirá
os campus participantes dos IFs da região Sul do país em uma competição com várias
modalidades esportivas.
Concomitantemente, ocorrem os jogos Escolares do Paraná, sendo que o
congresso da fase regional será realizado na cidade de Laranjal no dia 10/05/2018 e a
fase regional dos jogos escolares do Paraná acontecerá em Nova Hamburgo RS.
A prática de esporte é fundamental na vida do estudante e a sua promoção faz
parte da política pedagógica do IFPR para uma educação integral do educando.

Na foto à esquerda o estudante Luiz Carlos exibe a medalha conquistada nos jogos em 2017, no centro
imagem dos discentes representantes do xadrez nos jogos em 2017 e à direita a atleta Karolina Schon na
quadra de vólei do IFPR – Pitanga.
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PALESTRA “DESONESTIDADE INTELECTUAL” E LANÇAMENTO
DO LIVRO IMAGINARIUM
Na quinta-feira (26), foi realizado lançamento do livro Imaginarium e a palestra
“Desonestidade intelectual: o plágio e seus impactos” em alusão ao dia Mundial do Livro
e do Direito Autoral (23) no IFPR – Campus Pitanga.
O livro Imaginarium foi apresentado pela professora Dra. Tania Regina Rossetto e
alunos do ensino médio integrado – Técnico em cooperativismo: Felipe Tizott Bonfim,
Jean Carlos dos Santos e Juliana Pontes. A ideia do livro foi reforçada pela professora
Tania: “O desafio é abrir espaço à imaginação e representar ideias, sentimentos,
emoções de forma concreta… Desenhar, pintar, colar, escrever…” e ficará disponível
para empréstimo na biblioteca.
Já a palestra foi ministrada pela professora Ma. Suely Ferreira da Silva, bibliotecária
do Tribunal de Justiça do Paraná e professora-adjunta da Universidade Federal do
Paraná, e teve por objetivo promover a reflexão sobre a ocorrência de plágios nos
trabalhos acadêmicos e suas consequências. As atividades fazem parte do projeto da
Biblioteca como mediação cultural e apropriação da informação, promovido pela
Bibliotecária Anauzira Resende Kurita do campus Pitanga.

Fotos do evento com destaque para a palestrante Suely Ferreira da Silva, da bibliotecária do
campus Anauzira R. Kurita e da Prof. Tania Regina Rosseto
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TRABALHO COM A ASSOCIAÇÃO DE COLETORES DE
MATERIAIS RECICLÁVEIS É APRESENTADO NO IFPR
No decorrer do primeiro bimestre a turma do 4° Ano do curso Técnico em
Cooperativismo do IFPR Campus Pitanga desenvolveu um trabalho proposto na
disciplina de Arte junto a Associação de Coletores de Materiais Recicláveis.
A produção envolveu estudo teórico e prático a partir da referência de artistas
contemporâneos, em especial Vik Muniz e sua arte de cunho social. A produção iniciouse com a visita ao local de trabalho dos coletores na qual estabeleceu-se um diálogo
entre os estudantes e os trabalhadores.
Na ocasião, houve os registros das informações por meio de escrita, fotografia e
filmagem. Os registros serviram de base para uma produção pictórica e um vídeo.
O trabalho foi concluído com a visita dos coletores no IFPR. O evento promoveu o
diálogo entre os estudantes e os trabalhadores que foram presenteados com a
produção pictórica representando a força e a importância do trabalho que
desenvolvem.

No canto superior esquerdo destaque para o grupo de coletores recebendo o quadro produzido
pelos alunos. À direita superior, composição pictórica em destaque. Abaixo e a esquerda o
senhor José Luis, Presidente da associação de coletores de materiais recicláveis de Pitanga. E ao
lado foto da apresentação do trabalho realizado.
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INICIA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
Com a aproximação do inverno os cuidados para a prevenção da gripe devem
ser redobrados. A campanha nacional de vacinação deste ano inicia no dia 23 de abril
de 2018 e nela busca-se a prevenção do vírus Influenza.
No entanto, como não há imunizantes disponíveis para toda a população, o governo
define alguns públicos que são mais suscetíveis à doença, e que podem sofrer
complicações após a infecção inicial ou têm contato diário com várias pessoas e
poderiam transmitir o vírus para muita gente e por isso eles são os que recebem
gratuitamente a vacinação durante a campanha.
O Ministério da Saúde pretende conseguir uma grande adesão este ano em
relação a esses grupos de risco formado por: crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes,
pessoas com mais de 60 anos, profissionais da saúde e educação, população indígena,
portadores de doenças crônicas, entre outros.
Se você faz parte dos grupos de risco para
complicações da doença, sua participação é
primordial. A gripe é uma doença séria, que
mata mais de 650 mil pessoas todos os anos
Além de causar aqueles sintomas clássicos —
febre alta, nariz entupido, cansaço e dor no
corpo —, ela está por trás de complicações
como pneumonia e infarto. Para aqueles que
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