Lista de aprovados no IFRS sai hoje
Data: 16/7/2010
Veículo: Jornal Pioneiro
Ao todo, 210 pessoas compareceram no primeiro vestibular do campus
caxiense do Instituto Federal de Educação
Caxias do Sul - O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Sul (IFRS) - Campus Caxias deve divulgar hoje a lista dos
aprovados no primeiro processo seletivo da instituição. O retorno sobre os
recursos e a relação dos classificados serão colocados no site
www.caxias.ifrs.edu.br. As matrículas começam segunda-feira, e as aulas, em
2 de agosto.
As provas para os 210 candidatos a vagas nos cursos de Técnico em Plásticos,
Tecnologia em Processos Metalúrgicos e licenciatura em Matemática foram
aplicadas no último domingo. De acordo com a diretora-geral do Campus,
Giselle Ribeiro de Souza, inicialmente, 455 pessoas se inscreveram,
entretanto, apenas 245 efetuaram o pagamento da inscrição. No dia do
vestibular, 35 inscritos não compareceram.
- Diante da quantidade de pessoas que não pagaram a inscrição, entramos em
contato com algumas para saber os motivos da desistência. Muitas nos falaram
que foi porque não podiam pagar os valores (que variavam entre R$ 30 e R$
60). Nesse sentido, fazemos uma autocrítica porque não previmos a isenção da
taxa e já estamos discutindo para implantá-la no próximo processo seletivo revela Giselle.
A diretora explica que o curso de Tecnologia em Processos Metalúrgicos, com
35 vagas (R$ 60 a inscrição), foi o mais procurado, chegando a ter, no início,
oito inscritos por vaga. Já para o curso de Matemática, com 40 vagas, a
procura ficou mais baixa: em torno de 3,5 inscritos/vaga. Como muitos não
pagaram a inscrição, esses números acabaram reduzidos.
No caso do Técnico em Plásticos, a demanda ficou menor do que a oferta de
vagas. Dos 58 inscritos, apenas 22 quitaram a inscrição (de R$ 30). O fato de o
curso ser oferecido no turno da tarde, na avaliação de Giselle, também
contribuiu para a baixa procura. Em razão disso, o campus vai abrir novo edital
de seleção para completar as 35 vagas que estavam previstas e que exigem
ensino médio completo.
As inscrições serão abertas na próxima semana e a prova já tem data
marcada: dia 15 de agosto. Para os alunos que forem classificados para as
vagas restantes de Técnico em Plásticos, há um plano pedagógico que prevê a
recuperação de conteúdo, pois as aulas já vão ter iniciado em 2 de agosto.

Um quarto curso que também começará em agosto no IFRS-Campus Caxias e
a lista de classificados sai nesta sexta é o de Técnico em
Administração/Programa de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) de ensino
médio. Nesse caso, os candidatos tiveram de realizar as inscrições de forma
presencial. Setenta e sete concorrentes disputaram as 40 vagas abertas.
Confira as datas e os horários das matrículas no IFRS-Campus Caxias,
conforme os diferentes cursos:
- Técnico em Administração/Proeja (curso noturno): dia 19 de junho, das 16h
às 18h e das 19h às 21h
- Técnico em Plásticos (curso à tarde): dia 20 de junho, das 16h às 18h e das
19h às 21h
- Tecnólogo em Processos Metalúrgicos (noturno): dia 21 de junho, das 16h às
18h e das 19h às 21h
- Licenciatura em Matemática (curso noturno): dia 22 de junho, das 16h às 18h
e das 19h às 21h
Documentos para a matrícula
- Certidão de nascimento ou casamento (original e fotocópia);
- Carteira de identidade com foto recente (original e fotocópia);
- CPF (original e fotocópia);
- Comprovante de quitação com o serviço militar para candidatos do sexo
masculino maiores de 18 anos (original e fotocópia);
- Título de eleitor e comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral para os
candidatos maiores de 18 anos (original e fotocópia);
- Uma foto 3x4 recente;
- Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do ensino fundamental para
candidatos ao curso de nível médio na modalidade Proeja (original e fotocópia);
- Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do ensino médio para os
candidatos aos cursos de nível médio na modalidade subsequente e de nível
superior (original e fotocópia).
Obs.: os candidatos menores de 18 anos deverão estar acompanhados pelos
pais ou responsáveis.
- Endereço provisório do IFRS-Caxias:

Rua Mário de Boni, 2.250, bairro Floresta
Fonte: fonte: www.caxias.ifrs.edu.br
Critério para 2011
Para o processo seletivo de 2011, os candidatos aos cursos superiores
(licenciatura em Matemática, Tecnólogo em Processos Metalúrgicos e
Tecnologia em Logística) terão de apresentar a nota do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem). Os candidatos que não fizeram o Enem 2009, podem
fazer o Enem 2010, cujas inscrições terminam hoje, pelo site
http://enem.inep.gov.br.

