Aulas na Escola Técnica de Caxias começam até abril
Data: 05/01/2010
Veículo: Pioneiro
Escola Técnica Federal de Caxias do Sul, que funcionará como um campus do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
(IFRS), já tem prédio locado para começar as atividades, mas o início das
aulas ainda não tem data definida. A ideia é iniciar os cursos entre março e
abril em um prédio de quatro andares, nas proximidades do Shopping Iguatemi.
O aluguel foi acordado em R$ 17 mil. O contrato é por um ano, mas pode ser
prorrogado caso ocorram atrasos nas obras de construção da estrutura própria,
no bairro Fátima, que terá investimento de aproximadamente R$ 6,5 milhões.
A quantidade de vagas abertas para alunos também é incerta. A única certeza
é de que, num primeiro momento, serão ofertados três cursos: técnico em
plástico, técnico em administração e tecnólogo em metalurgia. Esse último será
o único em nível de graduação. Os outros dois são integrados ao ensino médio
e ao programa de educação de jovens e adultos (Proeja).
OS CURSOS CONFIRMADOS*
Técnico em plástico
O curso, a ser ministrado à tarde, será integrado à educação de ensino médio e
terá duração de quatro anos. Com isso, o estudante terá certificação de ensino
técnico e também de conclusão do ensino médio. A seleção será por prova.
Técnico em administração
O curso será em nível de Proeja e terá duração de três anos. A seleção por
sorteio, porque envolve alunos que estão afastados do ensino e consegui-los
atrai-los novamente é a grande meta do Mec e IFRS.
Técnólogo em metalurgia
O curso terá validade como graduação, com aulas à noite e duração de quatro
anos. A seleção dos alunos será por meio de prova.
* Outros cursos podem ser anunciados pelo Mec até o final deste mês para o
campus de Caxias do Sul

