Obras no Instituto Federal de Educação - Campus Caxias
seguem até metade de 2011
Data: 20/10/2010
Veículo: Pioneiro
O plano da instituição é começar o segundo semestre do próximo ano com os
alunos já acomodados nas novas salas de aula e laboratórios, que envolvem
uma área construída de aproximadamente 8 mil metros quadrados. Ao todo, a
primeira fase da obra, estimada em cerca de R$ 7 milhões, prevê 14 salas de
aula. Mas a perspectiva para o futuro, que envolve a segunda fase, é ampliar
para um total de 21 salas. Só que, para isso, a instituição precisará angariar um
outro tanto de recursos.
E é em busca dessa nova cota de verbas que a direção do órgão já se
mobiliza. Recentemente a diretora-geral do Campus, Giselle Ribeiro de Souza,
esteve em Brasília, juntamente com diretores de institutos de outros Estados,
para conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
- Apresentamos um panorama de como se encontra o Campus Caxias e onde
queremos chegar. A primeira fase nos atenderá por 10 anos, mas precisamos
da duplicação, que está prevista para o futuro. São mais cerca 8 mil metros
quadrados estimados e temos de trabalhar desde agora para garantirmos os
recursos para a construção - explica Giselle.
Hoje, a chamada escola técnica funciona em espaço provisório no bairro
Floresta e tem matriculados 150 alunos em quatro cursos. A atual equipe de
professores soma 23 nomeados e, nos próximos dias, mais sete serão
chamados. Neste momento, estão abertas as inscrições para cursos técnicos
de ensino médio e o de Licenciatura para a Educação Profissional e
Tecnológica.
INSCRIÇÕES ABERTAS
Cursos técnicos em Plásticos e em Fabricação Mecânica, na modalidade
integrado ao ensino médio
Período de inscrições: 13/10 até 11/11/2010
Data da prova: 5 de dezembro
Duração do curso: 4 anos + estágio
Vagas: 35 para cada curso
Turno das aulas: manhã

Taxa de inscrição: R$ 30
Local das inscrições: podem ser realizadas somente pela internet, no endereço
eletrônico www.caxias.ifrs.edu.br. Aos candidatos que não têm acesso à
internet, serão disponibilizados computadores para a inscrição no processo
seletivo, de segunda a sexta-feira, das 13h30min às 22h30min, no campus
Caxias do Sul
Licenciatura em Educação Profissional Tecnológica
Público-alvo: destinado para candidatos que possuam curso de graduação em
bacharelado, tecnólogos e engenharias
Requisitos: para a inscrição nesse curso é necessário que os candidatos
possuam curso de graduação em bacharelado, tecnólogos e engenharias
Inscrições: 18/10/2010 a 27/10/2010
Divulgação do resultado da seleção: 29/10/2010
Matrículas: de 3 e 4/11/2010, das 14h às 20h
Início das aulas: 6/11/2010, das 8h30min às 11h30min
Local de inscrições: na secretaria do IFRS - Campus Caxias do Sul, das 14h
às 22h
Documentação: ficha de inscrição preenchida pelo candidato disponível no
endereço eletrônico www.caxias.ifrs.edu.br, uma foto 3x4 e currículo

