Secretário do MEC confirma início da escola técnica federal
para 2011
Em reunião com a prefeita Rita Sanco, na tarde desta segunda-feira (25/10), o
secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação,
Eliezer Pacheco, confirmou o início da primeira escola técnica federal de
Gravataí para 2011. O estabelecimento funcionará na EMEM Santa Rita de
Cássia e, no próximo ano, terá uma gestão compartilhada entre Prefeitura e
governo federal. Funcionando, inicialmente, como extensão do Instituto Federal
Rio Grande do Sul/Campus Porto Alegre, em 2011, serão abertos cursos
técnicos e, após, superiores de Tecnologia.
“A Escola Técnica Federal é uma conquista extraordinária não só para a
comunidade local como para Gravataí e região, por ser um instituto de
excelência na educação. Ao longo de 2011 faremos a transição da gestão
municipal para a federal, primeiro com a implantação de cursos de Ensino à
Distância (EAD) e, futuramente, estaremos oferecendo cursos de nível
superior”, destacou Eliezer. O secretário do MEC acrescentou: “Estamos
reafirmando a posição da prefeita em garantir a permanência de todos os
atuais alunos na escola e, nos próximos dias, formalizaremos com envio do
Protocolo de Intenções e firmando convênio entre o governo federal e a
Prefeitura”.
Segundo a prefeita, este é um processo gradativo e transparente de
implantação da escola técnica que iniciou em agosto passado. “Estamos
realizando junto ao Ministério da Educação todos os esforços para qualificar os
trabalhadores do nosso Município. Temos certeza que a cidade acolhe de
maneira positiva a vinda de uma escola técnica?, afirmou. Explicou ainda que a
comunidade escolar e a direção da escola estão sendo informadas de todo o
processo. “Esta parceria com a União possibilita ao mesmo tempo o ensino
técnico e superior para a qualificação profissional dos jovens e adultos da
cidade, além de aplicarmos os recursos que atualmente são do Ensino Médio
na ampliação do atendimento das crianças da Educação Infantil”.
O diretor do Instituto Federal Campus Porto Alegre, Paulo Roberto Sangói,
salientou que serão nomeados professores para lecionar no Campus de
Gravataí e que os procedimentos para implantação da escola técnica tiveram
um pequeno atraso devido ao período eleitoral.
Entre os acertos da reunião ficou definido que:

- O Ministério da Educação formalizará a implantação da escola técnica através
de Protocolo de Intenções e convênio com a Prefeitura, para a cedência do
local e equipamentos,
- Em 2011, inicia o processo de transição da gestão municipal para federal na
escola Santa Rita de Cássia,
- Todos os atuais alunos matriculados da escola têm a garantia da continuidade
dos estudos no próximo ano;
- O 1º ano do Ensino Médio, em 2011, será formado apenas pelos atuais
estudantes da 8ª série
- Não haverá novas inscrições para os Ensino Fundamental e Médio,
- Já em 2011, a escola técnica deve ofertar cursos técnicos
Também participaram da reunião a secretária municipal de Educação, Úrsula
Jaeger Fonseca, a procuradora Geral do Município, Juliana Foernges, o diretor
geral do Instituto Federal do RS, Paulo Sangoi; e a vereadora Tânia Ferreira.

