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Instituto Federal de Educação abre 150 vagas de ensino técnico gratuito em
Caxias Caxias do Sul - A Escola Técnica Federal de Caxias do Sul, um campus
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
(IFRS), está com inscrições abertas até o dia 22 deste mês para quatro cursos
gratuitos. A previsão é que as aulas se iniciem no dia 2 de agosto.
Ao todo são ofertadas 150 vagas para os cursos de graduação Tecnólogo em
Processos Metalúrgicos e licenciatura em Matemática, de educação
profissional Técnico em Plástico, e de Técnico em Administração, voltado à
educação profissional integrada ao ensino médio de Jovens e Adultos (Proeja).
As inscrições para o curso Técnico em Plástico, subsequente ao ensino médio
e para os cursos de graduação (Tecnólogo em Processos Metalúrgicos e
licenciatura em Matemática) serão realizadas somente pela internet. Para o
curso técnico em Administração, modalidade Proeja, as inscrições serão
presenciais e ocorrerão dias 21 e 22 de junho, às 20h, na sede do Campus
Caxias do Sul do IFRS. No ato da inscrição, haverá palestra explicativa sobre o
curso, bem como preenchimento do formulário específico de inscrição. Será
requisito para o cadastro dos candidatos a presença na palestra e o
preenchimento do formulário.
No segundo semestre deste ano, a escola funcionará em um prédio alugado
nas proximidades do shopping Iguatemi. Para o ano que vem, as aulas devem
acontecer na sede própria, no bairro Fátima. A previsão é que o complexo seja
entregue em outubro.
Aos próximos anos, a diretora-geral da unidade caxiense, Giselle Ribeiro de
Souza, projeta que até 3 mil alunos possam ser atendidos no espaço, que terá,
em um primeiro momento, 8 mil metros quadrados de área construída,
podendo ser duplicado posteriormente. A oferta de cursos também deve ser
ampliada, adianta Giselle.
- O que: inscrições para as seleções da Escola Técnica Federal de Caxias do
Sul
- Quando: até 22 de junho
- Onde: pela internet, na página www.caxias.ifrs.edu.br, para os cursos de
Técnico em Plástico (com ensino médio concluído), graduação em Tecnologia
em Processos Metalúrgicos e graduação em Licenciatura em Matemática. Já
as inscrições para o curso Técnico em Administração (integrado ao ensino

médio Proeja) deverão ser feitas na sede da escola técnica, na Rua Mário de
Boni, 2.250, bairro Floresta, nos dias 21 e 22 de junho, às 20h.
- Mais informações
www.caxias.ifrs.edu.br
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Além de Caxias, o IFRS inaugura neste ano campi em Osório, Porto Alegre
(Restinga) e Canoas. Na Serra, já existem unidades do instituto em Bento
Gonçalves e Farroupilha.

