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Volta às aulas marca federalização
Farroupilha - A partir de hoje, quem estudava na Escola Técnica de Farroupilha
(Etfar), mantida pela UCS, já pode dizer que é aluno do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). A volta às aulas
da escola marca sua transição completa para a categoria federal. O ato de
federalização da Etfar ocorreu em abril, entretanto, a equipe da UCS ainda
administrava cursos nos últimos seis meses. Na sexta, até o mobiliário
pertencente à universidade foi removido para desvinculá-la de vez da
manutenção privada.
A primeira seleção do campi da IFRS em Farroupilha foi em maio deste ano.
Cerca de 150 aprovados ingressam hoje na escola. A instituição federal não
ofereceu vagas para os cursos de Desenvolvimento de Produto e Fabricação
Mecânica, que a Etfar mantinha, porque a UCS continuará oferecendo essas
opções. Um núcleo será mantido dentro da própria instituição pública, mas os
cursos serão disponibilizados em caráter particular. Os alunos antigos, mesmo
desses dois cursos, não pagam mensalidade desde o início do ano e há um
compromisso do IFRS e da UCS em manter a gratuidade até a formatura.
Para quem já estudava na escola, uma das principais mudanças será quanto
ao corpo docente. Acostumados com diferentes professores por disciplina, os
alunos verão reduzir o número de mestres em sala de aula. Enquanto a Etfar
mantinha cerca de 60 professores no quadro, a IFRS tem 14 nomeados, até
agora. A previsão é de trazer mais 10 professores neste semestre.
- Nossa intenção é continuar o trabalho junto à comunidade para colaborar com
o desenvolvimento regional, melhorar e ampliá-lo - destaca Augusto Horiguti,
diretor do campi do IFRS em Farroupilha.
Além de garantir cursos gratuitos e liberar o município para aplicar em outras
áreas os recursos destinados à manutenção da Etfar, a federalização também
deve suprir a demanda regional por novos cursos. A formação de tecnólogo na
área de gestão e um curso técnico na área de vestuário estão sendo
planejados. Outro projeto é a oferta de ensino médio regular com curso técnico
no horário contrário. Por enquanto, os cursos oferecidos são de Eletrônica,
Eletrotécnica, Metalurgia, Plásticos, Informática e Redes de Computadores. A
próxima seleção tem previsão para o final do ano.

