Instituto Federal deve estar pronto em fevereiro
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Veículo: Diário de Canoas
Expectativa é de que as aulas se iniciem em março.
Canoas - Os primeiros prédios do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Sul - campus Canoas serão concluídos até o final
do próximo mês. A previsão é da diretora-geral Janete Comaru Jachetti. Os
espaços da administração, da biblioteca e cantina e das salas de aula e
laboratório estão em fase de acabamento. A intenção é começar a formação de
estudantes em mês de março. Em breve devem se iniciar as obras dos outros
prédios que vão compor a ampliação do Instituto.
Para assegurar o início das aulas ainda no começo deste ano serão chamados
provisoriamente professores de outros campus do instituto gaúcho. A previsão
é de que 20 profissionais componham o quadro no primeiro momento, além de
funcionários. O campus Canoas já tem autorização do Ministério da Educação
para a contratação, por meio de concurso público, de 20 professores. A
seleção deverá ser feita até março e valerá para todos os campi no Estado.
Também serão chamados seis servidores técnico-administrativos com nível
superior e nove de nível médio que prestaram concurso para o Instituto gaúcho
e receberam aprovação.
Com a definição do corpo docente será possível aplicar a prova de seleção de
estudantes. Ainda não há informação do número de vagas que serão
oferecidas. "Em seguida divulgaremos quando ocorrerá a prova para os
candidatos interessados. Também falta a compra dos equipamentos para a
escola", explica a diretora. De início vão ser oferecidos três cursos técnicos
subsequentes, nas áreas de eletrônica, informática e gestão.
AMPLIAÇÃO - As obras de ampliação do Instituto devem se iniciar em breve.
"Estamos na fase de elaboração dos projetos e teremos que fazer
terraplenagem. Para isso tentamos um apoio da Prefeitura", conta Janete. No
terreno de 17 mil metros quadrados, doado pelo Município em dezembro
último, serão construídos outros prédios de sala de aula e laboratório.
No próximo dia 1º o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve inaugurar 78
novas escolas federais no País e a de Canoas está incluída. A solenidade
ocorrerá em Brasília, e Lula entregará uma placa de inauguração aos
representantes das cidades. Depois haverá cerimônia em Canoas para
inauguração do campus, que fica na rua Doutora Maria Zélia Carneiro de
Figueiredo, 870, no bairro Igara.

Mais profissionais para as indústrias de Canoas

A instalação do Instituto Federal de Educação é comemorada pelo presidente
do Sindicato das Indústrias Metalmecânicas e Eletroeletrônicas de Canoas e
Nova Santa Rita, Roberto Machemer. Segundo ele, a cidade tem carência de
profissionais qualificados para atuar nas indústrias. Machemer menciona que
atualmente as empresas precisam encontrar fora do município profissionais de
setores de informática, gestão e eletrônica, justamente os focos de ensino do
Instituto. "A vinda do Instituto para Canoas foi através de um trabalho em
conjunto, e os cursos foram escolhidos de acordo com a demanda da cidade.
Beneficiará sindicatos, associações e nossos clientes", fala.

