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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia apresenta reitora e pró-

reitores 

CTI recebe visita da reitora do IF 

Na tarde de hoje, a partir das 14h, o Colégio Técnico Industrial Prof. Mário 

Alquati (CTI) recebe a visita da reitora do Instituto Federal do Rio Grande do 

Sul (IF), Cláudia Schiedeck Soares de Souza, e dos Pró-Reitores de 

Administração, Giovani Silveira Petiz, de Ensino, Sérgio Wortmann, de 

Relações Comunitárias, Lenir Antonio Hannecker, e de Pesquisa e Inovação, 

Alan Carlos Bueno Da Rocha. 

As apresentações em Rio Grande dão início ao período de transição e de 

adaptações que marca a vinculação do CTI ao IF. A equipe gestora já esteve 

nos campi de Erechim, Sertão e Bento Gonçalves e na próxima quinta-feira, 5, 

instala-se no campus de Porto Alegre. 

O CTI/Furg a cada ano forma cerca de 100 novos técnicos sendo, na maioria 

das vezes, contemplados com uma vaga no mercado de trabalho antes mesmo 

de concluírem o curso. A qualidade do ensino no CTI foi novamente constatada 

no último Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - Enem, quando a 

escola vinculada à Furg ficou em 5º lugar no Estado, atrás somente dos três 

colégios militares e dois de Santa Maria. Na comparação com os dois últimos, 

os índices foram muito semelhantes. 

O Rio Grande do Sul terá três destes institutos, que abrangerão várias escolas 

hoje existentes, entre elas o colégio técnico da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, que já aderiu ao sistema IF. 

Segundo o reitor da Furg, João Carlos Cousin, o grande desafio não será só 

para o município do Rio Grande, mas para todo o País. "É um crescimento no 

número de profissionais de nível técnico e que o CTI e a Furg de modo geral 

querem responder a esse desafio", explicou. 

 


