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CURSO DE FORMAÇÃO

O Câmpus Maceió do 
Instit o F deral de A agoas – Ifal ut e  l
e t á  c o m  u m a  e x c l e n t e  s e

or unida  par  os professore  de op t de a s
C ências, Química  Matemática da i e
re  blic   ensino.de pú a de

t  de janeiro, esses A é 24  
p ofissionais pode  se inscre er r m v
para o curso de formaç o continuada ã  
com tema “O o da atividade de   us
pesquisa no ensino médio”, que 
conte pla s reas de conhecimento m a á
it das.c a

P ra se inscre r, é p eciso a ve r
pre ncher o form ário  inscrição, e ul de
dis onível no po al do Ifal, p rt
just ficando os motivo  para i s
part cip ção no curso, e envia para  i a r  
novostalentosifal@gmail.com.

Estão sendo oferecidas 30 
vagas. O curso, com carga horár a de i

h, é gratuito e será realiza de 26 a 40   do 
30 de jane ro, nos períodos da m nhã  i a
e da tarde, no Câm  Mace ó do fal. pus i I

Convênio Ifal-PEI/Ufba realiza
workshop no câmpus Maceió

Na tarde da última sexta-feira (09), o 
reitor do Instituto Federal de Alagoas - Ifal, 
Sérgio Teixeira, reuniu-se com o vice-
governador e secretário de Educação do 
Estado, Luciano Barbosa, para definir o local 
e as estratégias para agilizar a instalação de 
uma unidade do instituto no Benedito Bentes.

A proposta do vice-governador é que 
o câmpus do Benedito Bentes passe a 
funcionar em uma escola construída pelo 
governo do Estado na localidade. O espaço 
está pronto e dispõe de doze salas de aulas, 
laboratórios, auditório e área de circulação. 

O encontro ocorreu na Vice-
Governadoria no bairro de Mangabeiras. 
“Como atuamos com a verticalização do 
ensino, é necessário uma área que atenda a 
essas condições. Vamos visitar a unidade de 
ensino para possibilitar essa parceria”, 
declarou o reitor, ao agendar a ida da equipe 
de Engenharia e Obras do Ifal à escola para 
supervisionar as instalações e certificar a 
qualidade do espaço.

Ifal discute parceria com o Estado para 
instalar câmpus no Benedito Bentes  

O número de alunos matriculados no 
Instituto Federal de Alagoas - Ifal subiu de 
6.764 em 2010 para 10.951, em 2013 - um 
aumento de 61,9%. Considerando o mesmo 
período, a quantidade de bolsas de iniciação 
científica concedidas cresceu mais de 200%. 
Esses e outros dados reveladores do 
desempenho do Ifal estão registrados na 
primeira edição do Anuário Estatístico da 
instituição, lançado na quarta-feira (14) no 
portal www.ifal.edu.br.

Elaborado pela Diretoria de 
Planejamento Institucional, o documento de 
147 páginas reúne informações que retratam 
aspectos qualitativos e quantitativos da 
instituição, tendo como base o ano de 2013. A 
divulgação do Anuário faz parte dos projetos 
estratégicos contidos no Plano de Ação Anual 
2014 do Ifal, com o objetivo de consolidar 
estatísticas voltadas ao apoio gerencial e 
planejamento das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.

“São indicadores oficiais que podem 
servir de instrumento para traçar políticas de 
gestão. Com esse acompanhamento anual 
será possível detectar para onde a instituição 
caminha e corrigir possíveis desvios de rota", 
explica o economista responsável pela 
compilação, Carlos Fabiano da Silva. 

O arquivo está disponível na pasta 
de Informações Institucionais da aba do 
O b s e r v a t ó r i o  S o c i o e c o n ô m i c o  e  
Educacional, no site do Ifal.

Primeira edição do Anuário 
Estatístico do Ifal é lançada  

As inscrições para a 1ª 
edição do Curso Geral de Propriedade 
Intelectual a distância em 2015 podem 
ser feitas de 12 de janeiro a 14 de 
fevereiro (ou até esgotarem as vagas). 

O treinamento, que é 
gratuito e realizado via Internet, 
ocorrerá de 23 de fevereiro a 15 de 
abril. O exame final será nos dias 22 e 
23 de maio.

Acesse as instruções de 
inscrição no portal do Ifal ou entre 
em contato com ead@inpi.gov.br 

Teve início nesta quinta-feira (15) o 
workshop direcionado a servidores do Instituto 
Federal de Alagoas - Ifal participantes ou com 
interesse em participar do convênio com o 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Industrial da Universidade Federal da Bahia 
(PEI/Ufba). 

A abertura oficial do evento, ocorrida 
às 14h, no auditório de Informática do câmpus 
Maceió, reuniu pesquisadores e gestores das 
duas instituições de ensino para acompanhar 
os pronunciamentos da mesa diretora e as 
palestras previstas na programação.

As atividades do workshop seguem 
até sábado (17), com apresentações de 
trabalhos de pesquisa desenvolvidos por 
meio do convênio e exposição de pôsteres. 

Saiba mais no endereço eletrônico: 
http://www.wipei15.ufba.br.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

CAIITE 2015

Foram divulgadas as regras 
para inscrição de trabalhos no 
Congresso Acadêmico Integrado de 
Inovação e Tecnologia (Caiite) 
2015. As modalidades abertas às 
inscrições são Comunicação Oral e 
Banner. As inscrições devem ser 
feitas no site Caiite.org, no período 
de 16 a 31 de março.
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