Últimos dias para inscrição no vestibular do IFSul
Data: 02/06/2011
Veículo: Jornal Minuano
Os interessados em ocupar uma das 90 vagas disponibilizadas devem acessar
o site www.ifsul.edu.br/processoseletivo. Há vagas para cursos na modalidade
integrada - formação paralela ao Ensino Médio - e subsequente - formação
complementar ao Ensino Médio. O valor da inscrição é R$ 36.
Ao todo são 30 vagas para o curso de Agropecuária, no período da manhã, e
30 vagas para o curso de Informática, no período da tarde, com duração de
quatro anos. As outras 30 vagas são oferecidas para o curso de Informática
para internet, no período da noite, de forma subsequente, e duração de dois
anos. A prova está programada para o dia 3 de julho.
O coordenador de projetos estratégicos e coordenador da seleção de alunos,
Renato dos Santos Rosa, adianta que é impossível afirmar a quantidade de
inscritos até o momento, no entanto, a procura por informações é grande no
câmpus. "Recebemos a visita de muitos pais e alunos interessados, que vêm
até aqui para conhecer nossa estrutura. É importante visitar e conhecer a
escola", afirma.
Rosa destaca que a estrutura do câmpus do IFSul melhorou. "Agora temos
conseguido aprimorar melhor o ensino, além da visibilidade que ganhamos. O
nosso interesse é que a comunidade venha até a escola, estamos de portas
abertas", explica. Atualmente, o IFSul possui 110 alunos distribuídos em quatro
turmas dos cursos de Agropecuária e Informática. A partir de julho, a escola
contará com 200 alunos.
O diretor do câmpus Bagé, Idílio Victória, concorda com Rosa e salienta que a
população deve levar ideias, angústias e reivindicações para um diálogo com o
instituto. Para ele, o processo seletivo é uma etapa fundamental. "Para nós o
vestibular significa novas 90 oportunidades para os filhos da região. As
perspectivas são boas, o ensino técnico a cada dia é mais valorizado, temos
boa estrutura técnica e pedagógica, mas isso não faz sentido se não tivermos
alunos", justifica.
A determinação do Ministério da Educação (MEC) é que em um período de
quatro anos o IFSul abrigue 1,2 mil alunos. A diretoria já estuda a viabilidade
da implantação de um curso superior no campus de Bagé.

