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Curso técnico gratuito em Qualidade recebe
inscrições para seleção em Rolante
Curso é ofertado no Campus Rolante do IFRS e tem duração de três
semestres.
Profissionais que compreendam os processos de gestão organizacional; identifiquem, analisem e resolvam
problemas envolvendo a qualidade; reconheçam necessidades do mercado de trabalho, considerando
soluções de gerenciamento da qualidade mediadas por tecnologia. Esse é o perfil esperado para o egresso do
curso Técnico em Qualidade, oferecido pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) no Campus
Rolante.
O curso é gratuito e, até o dia 9 de maio de 2017, recebe inscrições para o processo seletivo de estudantes
para ingresso no segundo semestre. As aulas serão realizadas no turno da noite, com carga horária total de
1.000 horas. A proposta é formar profissionais capazes de apoiar os processos de planejamento, organização,
coordenação, execução e controle das atividades inerentes ao setor de qualidade das organizações.
O técnico em qualidade colabora na elaboração de manuais, procedimentos, diagnósticos e relatórios dos
processos de qualidade das empresas. Registra o controle da qualidade, atua na elaboração e execução da
auditoria interna da qualidade e acompanha a auditoria externa. Divulga os procedimentos de qualidade e
identifica inconformidades em produtos e processos, suas possíveis causas e ações corretivas e preventivas.
O curso é oferecido na modalidade subsequente ao ensino médio – para quem já concluiu o ensino médio – e
a seleção é feita por prova própria do IFRS, que ocorrerá no dia 4 de junho de 2017, ou pela nota do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2009 e 2016. No total, são 35 vagas. Além do curso de qualidade,
também estão sendo ofertados os cursos de técnico em agropecuária, na modalidade subsequente e de
tecnologia em processos gerenciais, superior.
As inscrições e todas as informações estão disponíveis no Portal de Ingresso do IFRS (ingresso.ifrs.edu.br).
O Campus Rolante localiza-se na Rua Alfredo Wust, 645 – Térreo do Sindicato dos Sapateiros, Centro –
Rolante/RS

