
Aos 16 dias do mês de março de 2012 foi realizada, na cidade de Rolante, RS, audiência 
pública nas dependências da Escola Sagrada Família, com a participação de autoridades 
políticas locais, representantes do IFRS, estudantes e comunidade em geral. A mesa foi 
composta pelo Prefeito Pedro Luiz Rippel, vice-prefeito Lenoir Lauri Schönardie, 
presidente da Câmara de Vereadores Luciano Altneter, vereadores Jair Silva, Elton 
Arnhold e José Sehnem, secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Simone 
Tadiotto, Pró Reitor de Desenvolvimento Institucional do IFRS, professor Augusto 
Horiguti e o diretor geral do Campus Rolante,  professor Jorge Nunes Portela. O 
objetivo desta audiência pública foi levantar as necessidades regionais de formação 
técnica/tecnológica junto à comunidade para definir os eixos educacionais que serão 
implantados neste campus. Após a fala do professor Augusto, o professor Jorge Portela 
iniciou sua fala com a explanação dos eixos tecnológicos já discutidos em audiência 
pública realizada no mês de novembro de 2011. Continuou explicando o catálogo 
nacional de cursos técnicos e eixos tecnológicos existentes. Explanou, para 
conhecimento de todos, a importância dos cursos técnicos para o mercado de trabalho e 
a mecânica de funcionamento. Após sua fala o professor Augusto assumiu e colocou-se 
à disposição dos questionamentos da comunidade. Foi questionado sobre refeitórios, 
moradia estudantil, transporte e ajuda estudantil, data de início das atividades do 
campus e formas de acesso aos cursos ofertados. Um dos presentes questionou a 
estrutura da cidade para receber os estudantes e então foi passado ao prefeito para a 
resposta. Após todos os questionamentos foram então definidos os eixos tecnológicos 
que serão implantados no campus Rolante, sendo eles: Gestão – curso de 
Administração; Tecnológico – Informática; Recursos Naturais – Agropecuária e 
Produção - Calçado. O presidente do Sindicato Rural do Vale do Paranhana, Sérgio 
Luci, assumiu a fala e relatou todo o processo de implantação e a importância dele para 
a região. O senhor Leonel se pronunciou e falou sobre a ajuda dos governos para 
concretização deste empreendimento. O vice-prefeito, Lenoir, também enalteceu o feito 
e elogiou as pessoas que estão envolvidas neste processo. Fechando os trabalhos a 
secretária da Educação, Simone Tadiotto, informou a todos os presentes os primeiros 
cursos do campus: Técnico em calçados, técnico em agropecuária, técnico em 
administração e técnico em informática. Para constar, foi lavrada a presente ata. 
Rolante, 16 de março de 2012.  




