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NOVAS VAGAS PRONATEC

PROEX - EDITAL + CULTURA 

sProrrogada  até 23 de 
março, as inscrições para o edital 
Mais Cultura nas Universidades têm 
atraído a atenção dos Institutos 
Federais de Educação, Ciência e 

o o  Tecn logia .  No t ta l ,  serão
tdes inados R$ 20 milhões à 

e r  realização d  projetos voltados a a te
e cultura brasileiras.

aCom interesse na seletiva,  
t  Pró-Reitoria de Extensão do Institu o

úFederal de Alagoas tornou p blico o 
e scronograma de reuniõ s da Comi são 

 formada para elaborar a proposta do
dIfal para concorrer ao referido e ital. 

Confira no portal www.ifal.edu.br.

Câmpus Viçosa oferece 
capacitação a terceirizados

Os moradores do Benedito Bentes, 
bairro localizado na parte alta de Maceió, já 
podem comemorar. A instalação de uma 
unidade do Ifal na região está confirmada. A 
instituição federal de ensino firmou a parceria 
com o Governo de Alagoas em reunião 
realizada, nesta terça-feira (20), no Palácio do 
Governo do Estado. Em seguida, ocorreu a 
visita às instalações da escola onde funcionará 
provisoriamente o Centro de Referência do 
Ifal no bairro mais populoso da cidade.

Segundo o reitor Sérgio Teixeira, as 
atividades do Ifal no Benedito Bentes devem 
iniciar a partir do mês de março, com a oferta 
de cursos de Formação Inicial e Continuada 
do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego - Pronatec e do Programa 
Mulheres Mil, voltado ao atendimento de 
mulheres em situação de vulnerabilidade 
social.

Ifal fecha parceria com o Estado para 
implantar unidade  no Benedito Bentes 

Na tarde da última sexta-feira (16), 
acabou o suspense para os estudantes que 
prestaram a prova do vestibular da 
Universidade Estadual de Ciências da Saúde 
de Alagoas (Uncisal). A lista dos aprovados 
foi divulgada e alunos do Instituto Federal de 
Alagoas – Ifal alcançaram posições de 
destaque na seleção.

A e s t u d a n t e  d o  c u r s o  d e  
Agroindústria do câmpus Murici, Maria 
Jucileide da Silva, inicia o ano de 2015 com a 
boa notícia: ficou em 1º lugar entre os feras de 
Fisioterapia. Avisada pela amiga Tatiany dos 
Santos Cassiano, que também é estudante do 
Ifal Murici e obteve sucesso no vestibular 
Uncisal 2015.1 para o mesmo curso, 
Jucicleide ficou extasiada com a informação. 
“Foi uma surpresa”, declarou.

Além das estudantes do Ifal Murici, 
dezenas de outros alunos do Ifal foram 
aprovados no vestibular Uncisal 2015.1. 
Inclusive cinco feras em Medicina, curso 
mais disputado do processo seletivo.

A lista com os nomes e câmpus de 
alguns deles está disponível no endereço 
www.ifal.edu.br.

Estudantes do Ifal são destaque 
no processo seletivo da Uncisal 

Interessados em atuar como 
professor nos cursos do Pronatec do Ifal 
podem se inscrever até o dia 28 de 
janeiro para concorrer a uma das vagas 
ofertadas pelo Edital Nº 28/2015.

Há oportunidades para os 
câmpus Marechal Deodoro e Santana 
do Ipanema. Serão aceitos candidatos 
internos e externos ao Ifal. As 
inscrições são gratuitas e devem ser 
feitas, exclusivamente, através do site 
http://sispronatec.ifal.edu.br/selecao. 

Estão abertas as inscrições 
para o 3º Fórum Mundial de 
Educação Profissional e Tecnológica 
(FMEPT). O evento ocorrerá de 26 e 
29 de maio no Centro de Convenções 
de Pernambuco, com o tema é 
“ D i v e r s i d a d e ,  C i d a d a n i a  e  
Inovação”. 

As inscrições são gratuitas e 
estão divididas nas categorias: 
ouvinte, mostra de pôsteres e 
atividades autogestionadas. Para a 
Mostra de Pôsteres, serão aceitos 
estudos relacionados a mais de 14 
áreas do conhecimento.

Todos os regulamentos 
e s t ã o  d i s p o n í v e i s  n o  s i t e  
www.fmept.org.

Uma iniciativa inovadora do câmpus 
Viçosa do Instituto Federal de Alagoas - Ifal 
surpreendeu os trabalhadores terceirizados da 
unidade de ensino. Nos dias 19 e 20 de janeiro, 
eles tiveram a oportunidade de participar da 
Oficina de Relações Interpessoais, um evento 
de extensão voltado à qualidade de vida no 
trabalho.

Além de funcionários terceirizados 
do Ifal Viçosa, participaram das atividades 
agentes de trânsito e guardas municipais. A 
ação foi idealizada pelo diretor-geral do 
câmpus, Valdomiro Odilon, em parceria com 
a Secretaria Municipal de Transporte e 
Trânsito e Defesa Social de Viçosa.

“A gente acredita muito em uma boa 
relação entre todos que fazem essa unidade 
de ensino. Aqui é, sobretudo, uma casa de 
educação. Então todos que aqui trabalham, a 
princípio, são educadores. E independente da 
função que ocupam devem estar capacitados 
para os desafios dessa convivência”, 
argumentou Valdomiro Odilon.

A professora Ana Karla Cavalcante 
ministrou a oficina para os funcionários da 
casa. Já as atividades com os demais 
participantes foram conduzidas pelo 
professor Geraldo Valle. 

FÓRUM MUNDIAL DE EPT
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