Escola técnica tem inscrições abertas
Data: 10/6/2010
Veículo: O Caxiense
O Campus de Caxias do Sul do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia (IFRS) abre nesta segunda-feira inscrições para quatro cursos no
segundo semestre.
A inscrição para uma das 35 vagas do curso de Técnico em Plástico
(modalidade subsequente ao Ensino Médio) e para as graduações em
Tecnologia em Processos Metalúrgicos, com 35 vagas, e de Licenciatura em
Matemática, com 40 vagas, devem ser realizadas online até dia 22 de junho.
Estes candidatos deverão passar por prova de múltipla escolha e, apenas os
inscritos para os cursos de graduação, deverão também realizar uma redação.
Já as inscrições para o curso de Técnico em Administração, com 40 vagas
disponíveis, são presenciais, no Campus de Caxias do Sul, nos dias 21 e 22 de
junho. A diretora geral do Campus, Giselle Ribeiro de Souza, diz que o motivo
desta diferenciação na hora de se inscrever se deve à característica especial
que o candidato deve possuir: ser maior de 18 anos e ter ensino fundamental
completo. "É um público diferenciado, visando a educação de jovens e adultos.
A reunião presencial é para explicarmos o que é o curso, que formação que o
candidato vai ter" explica Giselle.
Na avaliação, um candidato com Ensino Médio tem desvantagem, mesmo que
incompleto. "Não é para esse público. É mais para aqueles que tem somente o
ensino fundamental mas estão afastados dos estudos".
O Campus, em implantação, fica na Rua Mário de Boni, 2.250, no Bairro
Floresta, nas proximidades do Shopping Iguatemi e do Hotel Ibis. A previsão é
que até o final do ano as obras da sede permanente, no Bairro Fátima, estejam
concluídas.
As provas serão realizadas no Colégio Estadual Henrique Emílio Meyer no dia
11 de julho, com divulgação dos resultados no dia 16.

