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Federalização da Escola Técnica Alto Jacuí começa a se concretizar 

  

A escola ficará vinculada ao 

Instituto Federal do Rio 

Grande do Sul Campus 

Sertão e deverá oferecer 

cursos técnicos gratuitos já a 

partir deste semestre.  

Um novo passo foi dado para 

a concretização da proposta de federalização da Escola Técnica do Alto Jacuí 

(ETAJ). O prefeito de Ibirubá, Gustavo Roberto Schroeder; a secretária de 

Educação, Cultura, Turismo e Desporto, Jussara Rodrigues; a presidente da 

Fundação Ibirubense de Educação e Tecnologia (Fundibetec), Regina de 

Vargas; o gestor da Fundibetec, Rudi Schweig; o coordenador da extensão de 

Ibirubá do IFRS Campus Sertão, Lenir Antônio Hannecker e a diretora do 

Campus Viviane Silva Ramos trataram sobre a proposta e a abertura de novos 

cursos já neste ano, numa reunião na tarde do dia 03/02, no Campus Sertão do 

Instituto Federal do Rio Grande do Sul (antiga EAF Sertão). 

A Escola Técnica do Alto Jacuí é uma extensão do Campus Sertão, desde o 

início de 2008. No segundo semestre do ano passado, teve início uma 

mobilização para a federalização da instituição, com a doação da área para o 

Campus Sertão. O objetivo da federalização é criar novas oportunidades para a 

região com novos cursos gratuitos. A diretora do Campus Sertão, Viviane Silva 

Ramos, acredita que o processo de federalização esteja concluído até a 

metade deste ano. 

O prefeito de Ibirubá salienta que a federalização representa um grande 

avanço na rede de ensino do município. "É a chance de profissionalizar os 

alunos de Ibirubá e de toda a região, para inseri-los no mercado de trabalho, e 

da escola receber maiores investimentos, com recursos federais, 

consequentemente diminuindo custos para o erário público municipal. Além 

disso, os cursos federais atrairão um maior fluxo de pessoas para a cidade, o 

que deve movimentar nossa economia", aponta. 


