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Reitora do IF RS visita campus Rio Grande 

  

A reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Sul (IF), Cláudia Schiedeck Soares de Souza, participou ontem de uma 

reunião no campus Rio Grande, antigo Colégio Técnico Industrial (CTI) Mário 

Alquati, da Universidade Federal do Rio Grande (Furg). 

O encontro serviu para discutir questões relativas ao período de transição e de 

adaptações vivido pelo CTI, além de esclarecer dúvidas junto a professores e 

servidores técnicos administrativos em educação. Na ocasião, também foram 

apresentados os pró-reitores do IF/RS, que representam os quatro campi em 

atividade: de Administração Giovani Silveira Petiz (Cefet Bagé), de Ensino 

Sérgio Wortmann (Escola Técnica da UFRGS), de Relações Comunitárias, 

Lenir Antonio Hannecker (Escola Agrotécnica de Sertão) e de Pesquisa e 

Inovação Alan Carlos Bueno Da Rocha (CTI/Furg). 

Esta foi a quarta visita da equipe gestora aos campi, com encerramento 

previsto para hoje no campus de Porto Alegre. "Estamos marcando a abertura 

do ano letivo, apresentando os pró-reitores, esclarecendo dúvidas. Nesta fase 

inicial, a preocupação do MEC é consolidar o ensino profissional de qualidade, 

fazer com que essa filosofia se solidifique na comunidade", explica a reitora. 

Os pró-reitores serão alocados em Bento Gonçalves, onde a sede da reitoria 

deve ser construída em breve. De acordo com Souza, os investimentos serão 

de alto valor para a expansão e reordenamento da rede de educação 

profissional e entre as mudanças previstas estão o aumento de pessoal, de 

infraestrutura e de vagas, embora não seja possível ainda dimensioná-lo. "A 

maioria das mudanças devem ocorrer até a metade deste ano, para que seja 

possível definir o orçamento de 2010", ressalta. Nesse processo gradativo, uma 

das ações previstas é a realização de um seminário online aberto à 

comunidade, dias 10, 11 e 12 e 17,18 e 19 de março pelo portal do MEC: 

www.mec.gov.br. 

  

 

 



Histórico 

Desde 29 de dezembro de 2008 , 31 centros federais de educação tecnológica 

(Cefets), 75 unidades descentralizadas de ensino (Uneds), 39 escolas 

agrotécnicas, 7 escolas técnicas federais e 8 escolas vinculadas a 

universidades deixaram de existir para formar os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia. 

São 38 institutos federais presentes em todos os estados, oferecendo Ensino 

Médio integrado, cursos superiores de tecnologia e licenciaturas. Também 

integram os institutos as novas escolas que estão sendo entregues dentro do 

plano de expansão da rede federal. Essa rede ainda é formada por instituições 

que não aderiram aos institutos federais, mas também oferecem educação 

profissional em todos os níveis. São dois Cefets, 25 escolas vinculadas a 

universidades e uma universidade tecnológica. 

 


