Instituto Federal está com inscrições abertas a cursos técnicos
em Canoas
Data: 29/6/2010
Veículo: Jornal NH
Aulas começam no dia 2 de agosto com atraso de um semestre nas obras.
Canoas - Até o dia 8 de julho estão abertas as inscrições para os cursos
técnicos do Instituto Federal do Rio Grande do Sul em Canoas. No total são
oferecidas 180 vagas de Informática, Eletrônica e Manutenção e Suporte de
Informática. Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo site
www.canoas.ifrs.edu.br. As aulas iniciam no dia 2 de agosto.
Na semana passada o primeiro prédio da instituição foi entregue pela
construtora. O local abriga as salas de aula e laboratórios e já está
completamente equipado. A diretora geral do IFRS em Canoas, Janete
Jachetti, diz que o espaço é suficiente para desenvolver as atividades neste
semestre. "Para o ano que vem teremos os outros prédios concluídos e vamos
dobrar o número de vagas", adianta.
Nesta primeira etapa são oferecidas 70 vagas para Técnico Subsequente de
Informática, 70 vagas para Técnico Subsequente de Eletrônica, ambos para
quem já concluiu o Ensino Médio. E ainda 40 vagas na modalidade Proeja para
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, para maiores de 18 anos e
com o Ensino Fundamental completo. Os candidatos podem optar por duas
formas de ingresso. Pela classificação no Enem de 2009, 50% das vagas dos
cursos subsequentes serão destinadas para isto. E o restante será feito por
sorteio.
Atraso nas obras adia aulas
A diretora geral do IFRS Janete Jachetti reconhece que as aulas irão iniciar
com um semestre de atraso. A previsão inicial era que ficassem prontas em
dezembro de 2009. A empresa pediu prorrogação de mais três meses e em
junho entregou somente um dos quatro prédios do campus, no bairro Igara.
A expectativa é que ocorra uma grande procura pelos cursos. "A educação
profissional garante aos jovens a inclusão social e no mercado de trabalho",
justifica. E reforça a principal missão da instituição. "Vamos oferecer um ensino
público, gratuito e de qualidade". Janete salienta ainda a forma democrática de
ingresso tanto pelo Enem como no sorteio que será realizado no dia 18 de
julho, no ginásio municipal.

Professores preparam projeto
O diretor de ensino do IFRS, Adão Souza Júnior, diz que o quadro docente
contará com 24 professores. Destes, 17 já foram empossados e trabalham no
projeto pedagógico. Na segunda semana de julho haverá um seminário de
acolhimento e discussão da rede profissional e pedagógica. O professor
adianta ainda que durante as férias eles farão cursos de complementação
pedagógica para alunos de 7ª e 8ª série. "É importante que conheçam as
vantagens da educação profissional", acrescenta. No dia 2 de agosto acontece
a aula inaugural com a presença do ministro da Educação.
Saiba Mais
As inscrições gratuitas podem ser realizadas até o dia 8 de julho pelo site
wwww.canoas.ifrs.edu.br
Cursos Técnico em Eletrônica
- Modalidade: subsequente
- Turno: manhã e tarde
- Número de vagas: 70 (35 manhã e 35 tarde)
- Tempo de duração do curso: 4semestres

Cursos Técnico em Informática
- Modalidade: subsequente
- Turno: manhã e tarde
- Número de vagas: 70 (35 manhã e 35 tarde)
- Tempo de duração do curso: 4 semestres

Cursos Técnico em Manutenção e Suporte em Informática
- Modalidade: Proeja
- Turno: tarde
- Número de vagas: 40
- Tempo de duração: 3 anos

