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CAPES SELECIONA  

r e aA P ó-R itori  de Pesquisa 
e n o I ulgo I ovação (PRPI) d fal div u, 

 s f r  na tarde desta exta- ei a (20), a
i o  relação dos serv d res aptos a cursar, 

 ia sna condição de aluno espec l, a  
i r  d sciplinas ofe tadas pelo Programa 
 ó a Ede P s-Gradu ção em ngenharia 

n s eI dustrial da Univer idad  Federal 
d B I  e iaa ahia (PE /Ufba), em parc r  
com o instituto. 

O ls servidores se ecionados 
s e a acom intere s  em curs r lguma das 

dis f ã nciplinas o ertadas dever o e viar 
- rpei@ufba.b é te mail para  at  quar a-
i a d  n r qfe r , ia 25, e i fo mar uais 

ipli a a r edisc n s desej  ac esc ntar ou, se 
u ob afor caso, s bstituir as rigatóri s por 

l u  dis sa g mas das optativas ponívei .

A chance de conhecer com certa 
profundidade um país que não é o de origem vai 
deixar lembranças e aprendizado que serão levados 
por toda a vida”. As palavras da professora do Ifal em 
Palmeira dos Índios, Sheyla Marques, resumem a 
experiência de estudar na Finlândia, que vai até julho 
deste ano. Ela e outros 18 docentes do Brasil foram 
selecionados para o programa Professores para o 
Futuro,  em dezembro de 2014.

Serão cinco meses morando na cidade de 
Tampere e apenas duas semanas no local já fizeram 
surgir as primeiras impressões da professora não 
apenas em relação à mudança climática, mas 
também sobre a universidade.“Temos aulas todos os 
dias, de manhã e à tarde, e à noite sempre temos 
atividades relacionadas às aulas diurnas, como 
apresentações, seminários e outras atividades 
relacionadas”, completou. 

A professora está no primeiro 
módulo do curso, estudando o modelo 
finlandês de ensino e fazendo uma correlação 
com o modelo brasileiro e PBL (Problem-
Based Learning). 

Professora do Ifal Palmeira dos Índios relata 
experiência de capacitação na Finlândia 

A  a s s i s t ê n c i a  
estudantil  ganha 
ê n f a s e  n o  
o r ç a m e n t o  d o  
câmpus Satuba do 
Ifal, a partir de 
reordenamento de 

recursos financeiros a serem aplicados neste 
ano e que foi discutido, em reunião na manhã 
desta sexta-feira (20), no Gabinete da 
Reitoria, entre o reitor Sérgio Teixeira e os 
dirigentes da unidade de ensino. 

O encontro teve o objetivo de 
apreciar as diretrizes orçamentárias para o 
pleno funcionamento do câmpus no 
exercício de 2015. Entre os benefícios 
previstos para o corpo discente, está o 
programa de residência estudantil.

Além do reitor, participaram da 
discussão gestores da Reitoria e do câmpus 
Satuba. Sérgio Teixeira destacou o 
compromisso da gestão com a formação dos 
estudantes e lembrou os programas de 
assistência estudantil implantados nos 
últimos quatro anos que, na opinião dele, 
representam um avanço significativo na 
área.

Dado o aval da Reitoria quanto à 
definição orçamentária, o diretor-geral do 
câmpus reunirá a equipe da assistência 
es tudant i l  com representantes  dos  
estudantes para apresentar a proposta.

Reitoria enfatiza assistência 
estudantil no orçamento do 

câmpus Satuba 

O Ifal divulgou, nesta quinta-
feira (19), a relação com os nomes dos 
candidatos convocados que se 
inscreveram na lista de espera do Sisu 
2015.1 para os cursos superiores 
ofertados pela instituição.

Também foi publicado o 
procedimento para preenchimento das 
vagas remanescentes que será feito por 
chamada oral durante uma reunião. A 
presença do estudante ou de seu 
representante é obrigatória e a ausência 
implica na eliminação. As matrículas 
também serão realizadas no momento 
da reunião, por isso os candidatos 
deverão levar a documentação exigida. 

O Ifal torna público, nesta sexta-feira 
(20), o resultado do edital interno de seleção de 
atividades autogestionadas para compor a 
programação do 3º Fórum Mundial de Educação 
Profissional e Tecnológica (FMEPT), que 
ocorrerá no Centro de Convenções de Recife, 
Pernambuco, no período de 26 a 29 de maio.

De acordo com o referido edital, o 
custeio para participação, aquisição de materiais e 
equipamentos para execução da proposta 
selecionada deverá ser feito com os recursos do 
câmpus de origem do proponente.

Ficará a cargo da Comissão de 
Planejamento e Organização do 3º FMEPT do Ifal 
realizar as inscrições das atividades 
autogestionadas selecionadas pelo edital interno 
no evento. O regulamento geral prevê a 
divulgação das propostas selecionadas pelas 
Comissões Temática e de Cultura do fórum, a 
partir do dia 26 de março, no endereço 
www.fmept.org.

Confira no site institucional a lista das 
14 atividades aprovadas no edital interno do Ifal. 
Os recursos serão aceitos até o dia 23 de fevereiro. 

CONVOCAÇÃO SISU

Confira as atividades autogestionadas 
selecionadas pelo Ifal para compor 

a programação do 3º FMEPT 

SELEÇÃO UAB E REDE E-TEC
 Foram publicados dois editais 

de processos seletivos de bolsistas para 
atuação no ensino superior a distância da 
Universidade Aberta do Brasil (UAB) e 
nos cursos técnicos do Programa Rede E-
Tec Brasil do Ifal. Os interessados podem 
se inscrever para as funções de professor 
pesquisador, tutor presencial e a 
distância, observando a qualificação 
exigida.

As inscrições podem ser feitas 
no período de 2 a 10 de março de 2015, no 
endereço concurso.ifal.edu.br. O 
valor da taxa é de R$ 30.
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