Campus Restinga do IFRS começa atividades sábado
Data: 25/6/2010
Veículo: Correio do Povo
O ato solene de início das atividades do Campus Restinga do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) ocorrerá
amanhã, às 9h30min, em Porto Alegre. O secretário de Educação Profissional
e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC), Eliezer Pacheco, e a
reitora do IFRS, Cláudia Schiedeck de Souza, abrirão as portas da nova escola
à comunidade.
Eliezer explicou que a sede é provisória, enquanto o campus definitivo está em
obras. Segundo ele, é orientação do MEC que sejam locados prédios
provisórios até as escolas terem as obras concluídas. "Nossa intenção é que os
alunos não percam mais um semestre de aulas. Com esta solução, os cursos
Técnicos começam em agosto deste ano", afirmou o secretário. A sede
provisória do campus fica na Estrada João Antônio da Silveira, 351, na
Restinga, Extremo Sul da Capital.
Durante a solenidade deste sábado, serão apresentados os servidores do
quadro da instituição. E, após o ato, ocorrerá uma visita à obra da sede
definitiva do campus, no Distrito Industrial da Restinga, que deve ficar pronta
no começo de 2011, e que terá capacidade para receber cerca de 1,2 mil
alunos.
O campus da Restinga faz parte do plano de expansão das escolas Técnicas
do governo federal. A escola nasce de uma demanda da comunidade, por meio
da instalação da Comissão Pró-implantação do Campus Restinga/IFRS, aliada
a investimentos do governo federal em Educação Profissional e Tecnológica.
No país, são 214 novas escolas Técnicas. Destas, 141 já estão funcionando e
outras 99 estão com obras em andamento. No RS, seis iniciarão aulas em
agosto, em sedes provisórias. Além da Restinga, as cidades de Osório, Caxias
do Sul, Venâncio Aires, São Borja e Bagé.
O diretor do Campus Restinga, Amilton Figueiredo, informou que, inicialmente,
serão disponibilizadas 220 vagas, distribuídas nos cursos de Administração,
Guia de Turismo e Informática para Internet, para alunos que tenham
completado o Ensino Médio. O edital e o formulário de inscrição podem ser
acessados no site www.restinga.ifrs.edu.br. A forma de ingresso será sorteio
público, a ser realizado no dia 15/7.
As inscrições ao processo seletivo da Restinga serão feitas pelo site, entre
21/6 e 8/7. Para quem não possui acesso à Internet será disponibilizado

computador, na sede provisória do campus, no período de inscrição, das 9h às
13h e das 14h às 21h, de segunda a sexta-feira.
DADOS
Inscrições: 21/6 a 8/7
Sorteio de vagas: 15/7
Cursos: Administração, Guia de Turismo e Informática para Internet
Vagas: 220
Edital/formulário-inscrição: Disponíveis no www.restinga.ifrs.edu.br
Sede provisória: Estrada João Antônio da Silveira, 351, na Restinga
Sede definitiva: Distrito Industrial da Restinga, a inaugurar em 2011

