Ministro da Educação empossa reitora do IFRS
Data: 20/10/2011
Veículo: Conif
A então reitora pro tempore do
Instituto Federal do Rio
Grande do Sul (IFRS), Cláudia
Schiedeck Soares de Souza,
ficará à frente da instituição
por mais quatro anos. Após
conquistar a maioria dos votos
na primeira eleição paritária no
IFRS, a professora do câmpus
Bento
Gonçalves
foi
empossada para o cargo de reitora nesta quinta-feira (20/10), em Brasília, pelo
ministro da Educação, Fernando Haddad.
O IFRS é composto pela reitoria e mais 12 câmpus. Contabiliza mil servidores
e 13.800 alunos matriculados, sendo 900 na educação superior e os demais
nos cursos técnicos, além das 3.500 vagas abertas em processo seletivo. A
instituição atua principalmente nas áreas de indústria, agricultura e serviços.
Em discurso, a reitora eleita agradeceu aos servidores, alunos, amigos e
familiares que a apoiaram durante toda a trajetória na instituição. "Fazemos
parte de um projeto que revolucionou a educação profissional brasileira. E é
por acreditar nesse projeto que estamos aqui para continuar trabalhando em
Rede e para fazer do IFRS uma das melhores instituições do Brasil", disse.
Sobre o desempenho da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica, Haddad destacou que as instituições representam uma resposta
às "inquietações da população" e que "a Rede responde além das
expectativas, inclusive diante de desafios".
Reitora - Cláudia Schiedeck Soares de Souza possui Licenciatura em Letras
pela Fundação Educacional da Região dos Vinhedos (1988) e mestrado em
Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2001). Concluiu MBA
em Gestão Educacional pela PUC/RS (2005). É professora de magistério
superior do câmpus Bento Gonçalves do IFRS. Foi professora da Universidade
de Caxias do Sul. Em 2007, foi eleita pela comunidade escolar para o cargo de
diretora-geral do então Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) de
Bento. Em 2008, com a criação dos institutos federais, foi nomeada reitora pro
tempore do IFRS. Atualmente, preside a Câmara de Relações Internacionais
do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal (Conif).

