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 As aulas na unidade de Caxias do Sul do Instituto Federal do Rio Grande do 

Sul (IFRS), conhecido como escola técnica, não iniciarão mais em março, 

como pretendia a diretora do campus Giselle Ribeiro de Souza. O motivo é um 

atraso na publicação de uma autorização do governo federal para a nomeação 

dos professores que lecionarão na escola."Para começar as aulas em março, o 

provimento já deveria ter sido publicado no Diário Oficial. A previsão é de que 

isso aconteça só em março, e os professores ainda recebem um prazo de 45 

dias para assumir depois disso. Ou seja, eu só terei o corpo docente disponível 

em maio", lamenta. 

Giselle esperava poder conseguir iniciar em março porque a autorização do 

governo federal para a realização de concurso ou chamada de professores já 

concursados havia sido publicada no Diário Oficial de 31 de dezembro. Mas os 

trâmites burocráticos pararam por aí, impedindo a diretora de montar a equipe, 

e, portanto, providenciar o início das aulas. 

Como já foi alugado o prédio onde funcionará a escola técnica enquanto a sede 

própria não estiver pronta, algumas aulas poderão iniciar em maio, mesmo que 

esteja quase no final do semestre. Giselle pretende abrir, pelo menos, os 

cursos de Formação de Professores e Técnico Subsequente em Plásticos, pois 

não exigem a divisão das aulas em semestres. 

O curso de Formação é destinado a profissionais que já possuem uma 

graduação de bacharel, mas gostariam de dar aulas. Ele contém todas as 

disciplinas didáticas necessárias para um professor. Já o de técnico em 

plásticos é para pessoas que concluíram o ensino médio e buscam uma 

formação técnica. Cada um deles deve ter 30 vagas, e o processo seletivo 

ainda não foi definido. "Devemos fazer uma prova ou aproveitar a nota do 

Enem" 

No segundo semestre, a diretora pretende começar as aulas de graduação em 

Tecnólogo em Metalurgia e de Técnico em Administração, voltado para os 

estudantes do Programa de Educação de Jovens e Adultos (Proeja). A seleção 

desses alunos será definida mais adiante.O campus de Caxias do IFRS não 

deve ficar pronto para o segundo semestre. Portanto, durante todo este ano, as 

disciplinas teóricas devem ocorrer no prédio alugado, que fica na Rua Mario de 

Boni, paralela à RSC-453, próxima ao shopping Iguatemi. As aulas práticas e 

de laboratório ocorrerão em duas unidades do Senai - Nilo Peçanha, no bairro 

Exposição, e do Plástico, no Fátima. " O novo campus, só em 2011", prevê 

Giselle. 


