IFMG-CAMPUS OURO PRETO
NA MÍDIA

PERÍODO:
2012

MÍDIA: IMPRESSO

Nome do veículo: O Liberal
Página: 2
Edição/ data: Ed. 995 – 7 a 13 de maio de 2012

Nome do veículo: O Liberal
Página: Capa
Edição/ data: Ed. 996 – 14 a 20 de maio de 2012

Nome do veículo: O Liberal
Página: 3
Edição/ data: Ed. 994 – 30 de abril a 6 de maio de 2012

Nome do veículo: O Liberal
Página: 5
Edição/ data: Ed. 994 – 30 de abril a 6 de maio de 2012

Nome do veículo: O Liberal
Página: 5
Edição/ data: Ed. 1013 – 10 a 16 de setembro de 2012

Nome do veículo: O Liberal
Página: 8
Edição/ data: Ed. 1013 - 10 a 16 de setembro/2012

Nome do veículo: O Liberal
Página: 17
Edição/ data: Ed. 1014 – 17 a 23 de setembro de 2012

Nome do veículo: O Liberal
Página: 2
Edição/ data: Ed. 1019 – 29 de outubro a 04 de novembro de 2012

Nome do veículo: O Liberal
Página: 4
Edição/ data: Ed. 1021 – 12 a 18 de novembro de 2012

Nome do veículo: O Liberal
Página: 6
Edição/ data: Ed. 1025 – 10 a 16 de dezembro de 2012

MÍDIA: INTERNET

Veículo: Portal do MEC
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Educação tecnológica
Material Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17582

Professora de instituto propõe novos usos para fibras vegetais
Fibras impermeabilizadas de carauá e de sisal, plantas comuns no Brasil, podem ser
utilizadas para reforçar pavimentos rodoviários, estruturas de contenção de encostas,
fundações de edifícios, entre outras. É o que indica a tese de doutorado da engenheira
civil Gislene Santiago, docente de matemática no campus Ouro Preto do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais.
O carauá é uma espécie típica da Amazônia. Atualmente o estado do Pará é seu
maior produtor. Já o sisal é originário do México, e sua cultura começou a ser
difundida no Brasil no início do século XX, no estado da Paraíba, um dos maiores
produtores hoje, ao lado da Bahia. Ambas as espécies são utilizadas na fabricação de
cordas e artesanato. A escolha pelas fibras para a pesquisa se deveu à alta
resistência, elasticidade, facilidade de cultivo, além de serem fontes renováveis.
As fibras vegetais são provenientes de fonte renovável, de baixo custo,
aproximadamente dez vezes menor que a fibra de vidro, e por provocar menos
impacto ambiental. São boas razões para que substituam as sintéticas, de acordo com
Gislene. “O Brasil é um dos países que possuem a maior biomassa do mundo e a
maior extensão territorial cultivável, potenciais que podem ser mais explorados”,
afirma.
A descoberta também tem grande relevância social, por ser uma fonte para geração
de renda. “O emprego de fibras vegetais, além de garantir a confecção de um produto
ecologicamente correto, pode ser uma nova alternativa de renda para agricultores
quando produzidas em escala industrial”, explica.
A repercussão da pesquisa foi positiva, tanto que o Núcleo de Inovação Tecnológica
(NIT) do Instituto Federal de Minas Gerais realizou o primeiro depósito de patente da
instituição junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Em 2011, o
instituto federal enviou sete pedidos de proteção ao INPI: uma marca, cinco softwares
e uma patente.

Veículo: Jornal Tribuna Livre
14/05/2012
Material disponível em:
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Texto na íntegra:
IFMG - Campus Ouro Preto e Vale dão início ao curso de Qualificação em Sondagem
Com uma aula inaugural realizada no início de maio no Auditório do IFMG - Campus
Ouro Preto, foram iniciadas as atividades do curso de Qualificação em Sondagem, que
será oferecido pela Instituição por meio de um convênio firmado com a Vale.
Com duração de 300 horas, o curso é voltado a profissionais que já trabalham com
sondagem e vai beneficiar 80 alunos, divididos em quatro turmas. Quarenta por cento
das vagas serão destinadas a egressos do próprio Campus.
De acordo com o gerente-geral de Exploração e Gestão de Ferrosos da Vale, Henry
Galbiatti, há hoje uma demanda muito grande do mercado por profissionais realmente
qualificados em sondagem.
“No Brasil, ainda não existe uma cultura de operadores de sonda que sejam técnicos
ou possuam nível superior específico na área. Normalmente, são pessoas treinadas
na prática que, no entanto, não acompanham as transformações pelas quais as
sondas passam conforme a tecnologia avança”, explica.
Preocupados não só com a necessidade de mão-de-obra qualificada, mas também
com a manutenção da qualidade das informações prestadas por empresas de
sondagem, a Vale procurou o Instituto, em 2010.
“Após o contato inicial, ficou acordado que a área de Mineração do Campus Ouro
Preto apresentaria uma proposta de curso. Para isso, fomos conhecer uma
experiência semelhante realizada pelo IFRN - Campus Mossoró”, explica o
coordenador do curso de Qualificação em Sondagem, Reginato Fernandes.
Durante a aula inaugural proferida pela coordenadora do Núcleo de Sondagem da
Vale, Maria de Lourdes Alves, foram repassadas informações gerais sobre as etapas
envolvidas no processo de sondagem e a importância da atividade para a avaliação de
recursos e reservas.
Ao final, Maria de Lourdes, que é ex-aluna da antiga Escola Técnica (hoje, IFMG Campus Ouro Preto), reforçou seu contentamento com o convênio firmado entre as
duas instituições. “Foi bom que essa parceria tenha sido realizada aqui, pois é garantia
de que haverá continuidade.
O nome do Instituto, por si só, já nos abre portas lá fora. Foi o que aconteceu comigo.
Os alunos que se formam aqui realmente fazem a diferença”, disse.

Os novos equipamentos e materiais destinados ao convênio beneficiarão, também, o
curso técnico em Mineração oferecido regularmente pelo Campus. A Vale
disponibilizará, ainda, uma sonda-escola (em tamanho real), cujo valor estimado gira
em torno de R$500 mil.

Comunicação Ouro Preto
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Texto na íntegra:
IFMG divulga livros de leitura obrigatória para o Vestibular e Exame de Seleção do 1º
semestre de 2013
Candidatos interessados em participar do próximo Vestibular e Exame de Seleção do
Instituto Federal Minas Gerais-Campus Ouro Preto já podem conferir os livros que
serão exigidos no próximo processo seletivo da Instituição, e se preparar com
antecedência. São eles:
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Editora: Editora Ática, coleção Para Gostar de Ler, vol. 16.
O edital do Vestibular e Exame de Seleção do 1º semestre de 2013 será divulgado nos
próximos meses. Confira em: [www.ouropreto.ifmg.edu.br][1]

Veículo: Site Institucional do IFMG-Campus Congonhas
18/09/2012
Material disponível em:
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Texto na íntegra:
I Encontro Local, Global, Digital ocorre de 26 a 28 de setembro
O projeto de extensão Local, Global, Digital, coordenado pelos profs. do Campus Ouro
Preto Ana Elisa Novais, Osvaldo Novais Júnior e Elke Beatriz Felix Pena, terá seu
primeiro encontro. Financiado pelo Ministério das Comunicações (chamada pública
001/2011), o projeto oferece oficinas de tecnologia digital para professores da rede
municipal de ensino de Mariana, atuantes em seis escolas de zona rural.
O encontro, agendado para 26, 27 e 28 de setembro, contará com a presença de
pesquisadores de diversas instituições de ensino superior do país (UFC, UFBA, UFV,
UFMG, Ufop, Cefet-MG e IFMG) e tem como público-alvo professores de educação
básica e alunos de licenciatura.
Nas palestras e rodadas de relatos, serão debatidos temas como cultura digital na
escola, informática e educação, tecnologias digitais nas licenciaturas, ambientes
virtuais de aprendizagem, alfabetização mediada pelas TIC, redes sociais e educação,
entre

outros.

Os professores Dulce Aguiar (CODALIP), Reginato Fernandes (CEAD), e Cassio
Vidigal (CODAMAT) são os convidados do IFMG para compor as mesas de discussão
sobre educação a distância e redes sociais.
As inscrições podem ser realizadas pelo link:
http://sites.ouropreto.ifmg.edu.br/ldg/sobre-o-encontro/inscricoes-2/
Para conferir a programação, acesse:
http://sites.ouropreto.ifmg.edu.br/ldg/sobre-o-encontro/programacao/

Veículo: Site do ICSA (Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas – UFOP)
20/09/2012
Material disponível em:
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Texto na íntegra:
I Encontro Local, Digital, Global: letramentos dentro e fora da escola
O I Encontro Local, Digital, Global: letramentos dentro e fora da escola acontece nos
dias 26, 27 e 28 de setembro em Ouro Preto e Mariana. O evento é promovido pelo
Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) e tem foco na formação do professor e no
trabalho em rede. O encontro, idealizado para atender uma grande demanda por
novas possibilidades de atuação dos professores e da comunidade escolar, pretende
fortalecer as ações pedagógicas das escolas e amplificar os projetos desenvolvidos na
comunidade escolar.
Palestras, debates, rodadas de relatos e lançamento de livros fazem parte da
programação. As palestras, ministradas por especialistas de peso na área de
educação e tecnologias, serão direcionadas aos professores de todos os níveis de
ensino e das mais diversas disciplinas. O evento traz grandes nomes da área, como
Nelson Pretto, da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Carla Coscarelli da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), entre outros.

As inscrições para o I Encontro Local, Digital, Global: letramentos dentro e fora da
escola estão abertas até o dia 24 de setembro e podem ser feitas no site do evento.
Para mais informações acesse www.ldg.ifmg.net.br. Confira a fan page do encontro.

Veículo: Site Institucional do IFMG-Campus Ouro Preto
24/09/2012
Disponível em: http://www.ouropreto.ifmg.edu.br/inicial/destaque2/ifmg-campusouro-preto-promove-i-encontro-local-digital-global-letramentos-dentro-e-fora-daescola

Texto na íntegra:
IFMG-Campus Ouro Preto promove I Encontro Local, Digital, Global: letramentos
dentro e fora da escola
De 26 a 28 de setembro, Mariana e Ouro Preto receberão o I Encontro Local, Digital,
Global: letramentos dentro e fora da escola. Promovido pelo Instituto Federal Minas
Gerais – Campus Ouro Preto, o evento propiciará discussões sobre possibilidades
pedagógicas mediadas pelas tecnologias digitais, para, dessa forma, buscar
alternativas de ensino e de aprendizagem.
O evento integra o projeto de extensão Local, Digital, Global – mergulho na cultura
digital, financiado pelo Ministério das Comunicações. A iniciativa prevê oficinas de
curta duração sobre cultura digital para professores de educação básica da rede
pública de ensino de Mariana, em seis distritos: Bandeirantes, Cachoeira do Brumado,
Furquim, Águas Claras, Passagem de Mariana e Santa Rita Durão.

De acordo com a coordenadora do projeto, professora Ana Elisa Novais, o Encontro foi
concebido para atender a grande demanda por novas possibilidades de atuação dos
professores e da comunidade escolar. “As palestras, proferidas por especialistas de
peso na área de educação e tecnologias, serão direcionadas aos professores de todos
os níveis de ensino e das mais diversas disciplinas. Serão pontuadas questões
práticas, ações de sucesso e propostas possíveis”, explica.
As atividades serão realizadas no IFMG-Campus Ouro Preto e no Centro de
Convenções de Mariana. Dentre os temas a serem debatidos, estão: cultura digital na
escola; informática e educação; tecnologias digitais nas licenciaturas; ambientes
virtuais de aprendizagem; alfabetização mediada pelas TIC e redes sociais e
educação, entre outros. As inscrições podem ser realizadas até o dia 24 de setembro,
no endereço ldg.ifmg.net.br, onde também é possível conferir a programação e mais
detalhes sobre o projeto.

Veículo: Site Institucional da reitoria do IFMG
29/10/2012
Material disponível em: http://www.ifmg.edu.br/portal/index.php/todas-asnoticias-ultimas-noticia/2345-evento-global

Texto na íntegra:
Encontro "Letramento(s) fora da escola" está com inscrições abertas até dia 23
O projeto de extensão Local, Global, Digital, coordenado pelos profs. do Campus Ouro
Preto Ana Elisa Novais, Osvaldo Novais Júnior e Elke Beatriz Felix Pena, terá seu
primeiro encontro: Letramento (s) dentro e fora da escola. Financiado pelo Ministério
das Comunicações (chamada pública 001/2011), o projeto oferece oficinas de
tecnologia digital para professores da rede municipal de ensino de Mariana, atuantes
em seis escolas de zona rural.
O encontro, agendado para 26, 27 e 28 de setembro, contará com a presença de
pesquisadores de diversas instituições de ensino superior do país (UFC, UFBA, UFV,
UFMG, Ufop, Cefet-MG e IFMG) e tem como público-alvo professores de educação
básica e alunos de licenciatura.
Nas palestras e rodadas de relatos, serão debatidos temas como cultura digital na
escola, informática e educação, tecnologias digitais nas licenciaturas, ambientes
virtuais de aprendizagem, alfabetização mediada pelas TIC, redes sociais e educação,
entre outros.

Os professores Dulce Aguiar (CODALIP), Reginato Fernandes (CEAD), e Cassio
Vidigal (CODAMAT) são os convidados do IFMG para compor as mesas de discussão
sobre educação a distância e redes sociais.
As inscrições podem ser realizadas gratuitamente, até o dia 23, pelo link:
http://sites.ouropreto.ifmg.edu.br/ldg/sobre-o-encontro/inscricoes-2/
Para conferir a programação, acesse:
http://sites.ouropreto.ifmg.edu.br/ldg/sobre-o-encontro/programacao/

Veículo: Site Institucional do IFMG-Campus Ouro Preto
29/10/2012
Material disponível em: http://www.ouropreto.ifmg.edu.br/destaque2/local-digitalglobal

Texto na íntegra:
Local, Digital, Global
Terá início na próxima semana a oficina Webquest: pesquisa e aprendizagem na
internet, destinada aos professores de seis escolas públicas de Mariana atendidas
pelo projeto de extensão do Campus Ouro Preto “Local, Digital, Global”. Na
oportunidade, os docentes terão a oportunidade de desenvolver competências e
habilidades necessárias para construir WebQuests que sejam instrumentos autênticos
e motivadores de pesquisa orientada na internet.A atividade encerra o primeiro módulo
de oficinas que estão sendo realizadas desde agosto e que já tiveram como temas
“Office para o professor” e “Integração do conhecimento através das redes
sociais”. O segundo módulo de oficinas será realizado de novembro a março de
2013 e vai tratar de temas como podcast, fotografia e produção de vídeos
documentais. Já de abril a junho do próximo ano acontece o terceiro módulo.
Softwares livres e educativos, Google Docs e Wikidificador serão os assuntos
abordados.

De acordo com a coordenadora do projeto, Ana Elisa Novais, as oficinas são
realizadas no Centro Vocacional Tecnológico, em Mariana. “Após o fim de cada
atividade, os bolsistas acompanham o trabalho nas escolas, caso algum professor se
anime a desenvolver projetos usando as tecnologias digitais. Os professores não são
obrigados a desenvolver nenhuma atividade extra-oficina, mas vamos dar todo o
apoio, caso necessitem e criem essa demanda”, explica.
Para facilitar o desenvolvimento das atividades sugeridas, o projeto está viabilizando a
instalação de internet nas escolas que não possuíam nenhum tipo de conexão. É o
caso das escolas municipais Águas Claras (distrito de Águas Claras) e Sinhô Machado
(distrito de Santa Rita Durão ) e da escolas estaduais Monsenhor Morais (distrito de
Furquim) e Cônego Mauro de Farias (distrito de Bandeirantes).

I Encontro Local, Digital, Global
Representantes das escolas beneficiadas pelo projeto participaram, no final de
setembro, do I Encontro Local, Digital, Global, que reuniu pesquisadores e professores
para discutir experiências de letramento digital realizadas dentro e fora das instituições
de ensino. “Acreditamos que todos os debates serão replicados nas escolas. O
formato do evento foi bastante elogiado por ter aproximado os palestrantes e
pesquisadores da realidade desses professores em sala de aula”, afirma.
Para a Ana Elisa, o evento foi importante, também, por ter mostrado o potencial do
IFMG para discutir questões nessa área. A coordenação do evento estuda agora a
possibilidade de lançar publicações como livros e revistas com o conteúdo das
conferências e debates realizados durante o Encontro.

