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Esta semana é de intensa movimentação no Campus Sertão do Instituto
Federal do Rio Grande do Sul devido ao período de matrículas nos diversos
cursos oferecidos pela Instituição.
Entre os dias 25, 26 e 27 de janeiro são efetivadas as matrículas dos
aprovados no Processo Seletivo 2011/1 para o curso Técnico em Agropecuária
nas modalidades integrado e subsequente ao Ensino Médio. Os aprovados
foram divididos em grupos com data diferente para matrícula. No início da
manhã dos três dias, pais e alunos participam de uma reunião para orientações
sobre a matrícula e sobre a permanência no Campus.
Nos dias 25 e 26 de janeiro foi a vez dos aprovados para o curso superior de
Tecnologia em Alimentos realizarem a matrícula. A primeira colocada, Daniele
Bergmeier, 23 anos, chegou cedo e foi surpreendida com a notícia do primeiro
lugar entre os candidatos. Ela, que reside no próprio Distrito de Engenheiro
Luiz Englert, em Sertão, até então não sabia sua classificação."Não tenho
computador em casa e não consegui ver a lista dos aprovados, só fiquei
sabendo que fui selecionada. Quase não acreditei. Estudei para fazer a prova
do Enem, mas achava que não tivesse sido o suficiente, já que concluí o
Ensino Médio há seis anos", contou.
Daniela salientou que, apesar das dificuldades, nunca desistiu do sonho de
formar-se num curso superior. Enquanto não podia realizá-lo, fez o curso
Técnico em Agroindústria e atualmente cursa o Técnico em Manutenção e
Suporte em Informática, os dois no Campus Sertão. "Moro a uns quatro
quilômetros do Campus e vou a pé estudar. Enfrento chuva, barro, poeira, mas
nunca pensei em desistir. Esta oportunidade através do Enem e da abertura de
cursos superiores na Instituição eu não posso deixar de aproveitar", reforçou.
A dica de Daniela para quem tem o mesmo sonho é persistir e estudar muito.
"Claro que tudo o que conquistei devo aos meus pais, pelo apoio e incentivo
que recebi deles sempre", lembrou.
Matrícula do Sisu
De 27 a 31 de janeiro é o período para os aprovados na primeira chamada do
Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação, efetivarem a
matrícula. O Campus Sertão registrou grande procura aos cursos de nível
superior oferecidos nesta primeira etapa do Sisu. A relação de candidato por
vaga chegou a 25,60 para o curso de Licenciatura em Ciências Agrícolas. O
segundo curso mais procurado foi Zootecnia, com 12,70 candidatos por vaga.

Em seguida estão o curso de Tecnologia em Agronegócio (11,38 candidatos
por vaga), Agronomia (9,90 candidatos por vaga) e Tecnologia em Gestão
Ambiental (8,78 candidatos por vaga).
Caso o candidato não faça a matrícula na instituição para a qual foi
selecionado, perde a vaga. Aquele que for selecionado para a segunda opção
ou não atingir a nota mínima para nenhum dos dois cursos escolhidos pode
permanecer no sistema e ser convocado nas chamadas seguintes.
Ao fim das três chamadas, caso ainda haja vagas, as instituições de ensino
convocarão os candidatos a partir da lista de espera gerada pelo sistema. A
segunda chamada do Sisu será no período de 8 a 10 de fevereiro e a terceira
de 15 a 17 de fevereiro. Mais informações podem ser obtidas através do
telefone (54) 3345-8000.

