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Mostra recebeu mais de 430Mostra recebeu mais de 430
participantes em 39 atividadesparticipantes em 39 atividades

A IV Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus

Maragogi recebeu mais de 430 participantes e ofereceu

aos inscritos 39 atividades. Empreendedorismo digital

para mulheres e uso de insetos no controle de pragas

em lavouras foram os assuntos das palestras que

marcaram o evento. Carro inteligente movido a sensores

de desvio de obstáculos e torneira de irrigação foram

outras atrações do encontro, que ocorreu nos dias 22 e

23 de fevereiro, obedecendo aos protocolos sanitários

de prevenção à Covid-19. As publicações constarão nos

anais do evento e qualquer pessoa poderá ter acesso a

esse conteúdo institucional.

As inscrições do processo
seletivo de mediadores
virtuais estão abertas até
19 de março, deste ano.
Essa seleção é voltada aos
estudantes regularmente
matriculados no campus
Maragogi, segundo edital.
Os selecionados receberão
bolsa de R$ 200 mensais e
vão atuar como
mediadores para auxiliar
professores e estudantes
nas atividades letivas não
presenciais durante o
ensino remoto
emergencial. 

Mediadores virtuaisMediadores virtuais

Auditório teve apresentações culturais e de resultados de projetos
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Pesquisa do centro dePesquisa do centro de
idiomas do Ifal é lançadaidiomas do Ifal é lançada

O Centro de Idiomas está conduzindo

uma pesquisa com servidores e

discentes de todos os campi do

Instituto Federal de Alagoas para

identificar o interesse da comunidade

interna em realizar cursos de inglês e

espanhol em forma contínua ou de

curta duração.

Os estudantes Álvaro Pessôa Soares, Gabrieli Camily Morais

Oliveira e Victor Silva dos Santos, todos com 19 anos, alcançaram

notas altas na redação do último Exame Nacional do Ensino

Médio. Álvaro fez 960 pontos, ela marcou 940 e Victor atingiu

920 na dissertação, que teve por tema a “Invisibilidade e registro

civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil". Ler e escrever

bastante são as dicas do trio para se dar bem na prova.

Inscrições abertas paraInscrições abertas para
eleição dos Colegiadoseleição dos Colegiados

As inscrições para eleição dos

membros dos Colegiados dos cursos

de Agroecologia e de Hospedagem

estão abertas até o dia 20 de março,

deste ano. Professores, servidores da

equipe técnica-pedagógica e

estudantes podem concorrer à

eleição, que será no próximo dia 31.

Alunos seAlunos se
destacam nadestacam na
redação doredação do
EnemEnem  

NOSSO CAMPUS -  In format i vo  do  Ins t i tu to  Federa l  de  A lagoas  -  Campus  Maragog i .  
Jo rna l i s ta  Responsáve l :  Bar to lomeu Honorato           

Pela ordem: Gabrieli Camily, Álvaro Pessôa e Victor Silva, na biblioteca do campus


