Sindicato indica nomes para conselho da escola técnica
em Caxias
Data: 5/2010
Veículo: Sind. Trab. Metalurgicos de Caxias e Região)
O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Caxias do Sul e Região
indicou duas pessoas para integrar o Conselho Superior do Instituto Federal do
Rio Grande do Sul (IFRS) em Caxias: o secretário geral do sindicato, Jorge
Rodrigues e o diretor do departamento de Formação da entidade, Antonio
Carlos Santos. Uma comissão irá fazer um sorteio entre as entidades que se
inscreveram, e, até o final do mês, anunciar quem serão os representantes da
comunidade na instituição.
O pró-reitor de desenvolvimento do IFRS, Jesus Borges, explica que o
Conselho Superior será formado por representantes de três segmentos da
sociedade: entidades patronais, trabalhistas e públicas. E esse grupo será
responsável por deliberar sobre todos os projetos do instituto, desde a
formação de convênios até a abertura de novos cursos.
A escola ainda não possui sede. Mas, o projeto arquitetônico do local já foi
aprovado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), e as obras devem
começar até o final deste ano. O edital de licitação para a construção da escola
já foi publicado, e as propostas devem ser abertas em 30 de novembro. "Nós
estamos negociando com a prefeitura de Caxias a possibilidade de ela ceder
um lugar para alguns cursos funcionarem provisoriamente antes da conclusão
das obras. Se isso acontecer, estaremos oferecendo os primeiros cursos já no
próximo ano letivo", informa Borges.
O campus do IFRS em Caxias será construído no bairro Fátima, próximo à
represa do Dal Bó, e deverá ficar pronto até 2011. Quando estiver
funcionamento pleno, terá 60 professores, nove cursos técnicos gratuitos e
vagas para 1.200 alunos.
A diretora geral do campus de Caxias, Giselle Ribeiro de Souza, conta que
serão oferecidos quatro cursos de nível superior, três vinculados ao ensino
médio, um para alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e um para
alunos que já concluíram o ensino médio (leia relação abaixo).
"Claro que se conseguirmos iniciar as aulas em um local provisório, no próximo
ano, teremos condições de colocar em funcionamento apenas dois ou três
cursos, dependendo das condições físicas que tivermos. Mas, em 2011,
queremos todos os cursos implantados", afirma.

O IFRS, também conhecido como escola técnica federal, é uma conquista
importante para a cidade. O secretário geral do sindicato, Jorge Antônio
Rodrigues, lembra que ela vai suprir uma necessidade, que não é apenas
regional. "Os países desenvolvidos valorizam muito o conhecimento técnico,
diferentemente do que ocorre no Brasil. E nós temos necessidade de técnicos,
não apenas na região, mas em todo o país", defende.
Rodrigues lembra que, além de propiciar o desenvolvimento tecnológico, o
conhecimento técnico qualifica a mão-de-obra e beneficia o trabalhador. "O
trabalhador que tem conhecimento técnico deixa de ser um repetidor de
tarefas, porque passa a dominar as técnicas, e isso é muito importante para o
desenvolvimento humano", conclui Rodrigues.

CURSOS DO IFRS PREVISTOS PARA CAXIAS

Cursos de graduação (exigem ensino médio completo):
Tecnólogo em Metalurgia
Tecnólogo em Logística
Licenciatura em Matemática
Licenciatura em Química
Cursos técnicos vinculados ao ensino médio :
Técnico em Plásticos
Técnico em Mecânica
Técnico em Química

Curso técnico para alunos da EJA:
Técnico em Administração

Curso técnico subsequente (exige ensino médio completo, mas não tem nível
de graduação):
Técnico em Cozinha

