
 
 
 
 
 
 

O Campus Rio Grande do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Sul (IFRS), antigo Colégio Técnico Industrial 
Professor Mario Alquati, (CTI/FURG), tem passado 
por um período de intensas mudanças. Além da 
reorganização da estrutura escolar, a nova 
institucionalidade motivou a recuperação e a 
ampliação dos espaços do colégio, a abertura de 
vagas para docentes e técnicos administrativos, o 
aumento de vagas nos cursos oferecidos e a criação 
de novos cursos, como o de Automação Industrial, 
com início marcado para março deste ano.  

“O crescimento é bem maior do que 
imaginávamos”, comemora Osvaldo Casares Pinto, 
diretor do Campus Rio Grande. Mais de 1,5 mil 
alunos serão atendidos pela escola em 2010 e a 
previsão é de que no ano seguinte este número 
passe de 2,2 mil. Com o apoio da Secretaria de 
Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da 
Educação (Setec/MEC), estima-se para 2012 a 

duplicação da capacidade de vagas para estudantes. 
O Teste de Classificação 2010, realizado em 
dezembro passado, ofereceu 168 vagas a mais do 
que a edição do processo de ingresso anterior. 

Até o final de janeiro devem tomar posse 29 
servidores aprovados por concurso (edital 
nº022/2009) e um servidor através do plano nacional 
de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais (REUNI), ainda pelo vínculo com a 
Universidade Federal do Rio Grande - FURG. Oito 
técnicos administrativos assumirão os cargos de 
Analista de Tecnologia da Informação (1), Técnicos 
de laboratório de Refrigeração (1), de Eletrotécnica 
(1), de Instrumentação e Automação Industrial (1), de 
Informática (1), e de Técnico de Tecnologia da 
Informação (3). Mais 21 professores irão integrar o 
corpo docente do Campus Rio Grande nas áreas de 
Engenharias, Ciências Exatas e da Terra; Ciências 
Humanas; Ciências Sociais Aplicadas; e Linguística, 
Letras e Artes.  

 
 

 
Além do aumento do número 

de cursos, de alunos e de 
servidores, mudanças nas 
instalações do Campus Rio 
Grande estão entre as novidades 
do próximo ano letivo. Parte do 
Campus Cidade da FURG foi 
cedida ao IFRS no processo de 
transição. No momento, há obras 
em andamento no Ginásio e no 
pavilhão 9 (sob responsabilidade 
da FURG e fiscalização do IFRS – 
Campus Rio Grande), no 
Anfiteatro, no Bar e nas 
passarelas.  

A primeira etapa da construção 
do ginásio foi inaugurada durante 
as comemorações dos 40 anos da 
FURG, em outubro de 2009. De 
acordo com o diretor Osvaldo 

Pinto, a obra deve ser concluída 
até o final do ano. A previsão de 
entrega do pavilhão 9 reformado é 
fevereiro. As obras de reparo do 
Anfiteatro e do bar, orçadas em 
R$698 mil e R$111 mil, foram 
planejadas para a inclusão, 
explica Milene Gheling Liska, 
arquiteta e urbanista do Campus 

Rio Grande. “A ideia é tornar o 
campus acessível. Todas as 
reformas são feitas pensando 
nisso”. O uso das cores verde e 
vermelho, marcas da nova 
institucionalidade, colaboram com 
a intenção do projeto de manter a 
padronização dos ambientes. 

  

CRESCIMENTO E MUDANÇAS 

Campus Rio Grande deve dobrar número de vagas até 2012 

Reforma e ampliação do espaço físico para começar o ano letivo 

    
Primeira etapa da construção do ginásio já foi finalizada 
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As obras das passarelas, no 
valor de R$89 mil, já estão quase 
prontas. No dia 26, terça, 
começou a ser colocado o piso 
Podotátil, que orienta o 
deslocamento de pessoas cegas e 
de baixa-visão. A pintura e a 
instalação elétrica do bar devem 
ser terminadas até fevereiro. A 
FURG irá providenciar o 
equipamento necessário para o 
funcionamento da cozinha. 
Segundo Milene Liska, em breve 
será aberta licitação pública para 
definir a concessão do serviço. 
Além de lanches, o novo bar 
também servirá refeições. 
 
Anfiteatro 

É na reforma do Anfiteatro que 
as mudanças serão mais 
significativas. O projeto da obra de 
ampliação considerou um anseio 
antigo do colégio, um espaço 
específico para a banda marcial. 
No andar superior, próximo à 
área técnica, serão destinadas à 
banda três salas - de aula, de 
uniformes e de instrumentos. 
Anexa à sala técnica haverá 
ainda uma sala reservada a 
exposições.  

No andar térreo, os antigos 
banheiros localizados na entrada 
do prédio darão lugar a novos 
banheiros feminino e masculino 
acessíveis. A área de entrada 
contará também com sala de 
espera e cafeteria. Ao redor do 

palco, que será elevado, foram 
planejados dois camarins e três 
banheiros (um feminino, um 
masculino e um acessível). O 
espaço destinado ao público terá 
cadeiras fixas até o centro do 
auditório e as últimas fileiras serão 
móveis, para garantir melhores 
acomodações a cadeirantes. 

Milene Liska acompanha as 

obras e já estuda novas 
modificações para o campus, 
“estou trabalhando no projeto do 
Centro de Convivências, que será 
um espaço de lazer para os 
alunos”, conta. Conforme a 
arquiteta e urbanista, o plano 
prevê três salas de serviço e sala 
para o banco, e estrutura pronta 
para um segundo pavimento. 

 
Oportunidades 

Publicada no Diário Oficial da 
União (DOU – 31/12/09), a 
portaria 573, autorizou a criação 
de 5 mil cargos docentes e 3,9 mil 
cargos técnicos administrativos 
para a Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica. Do 
quantitativo de vagas distribuídas 
aos 38 institutos federais, o IFRS 
foi o quarto em vagas recebidas, 
com o total de 348 (195 docentes 
e 153 técnicos), e o Campus Rio 
Grande está entre as dez 
unidades que mais receberam 
servidores. Segundo Osvaldo 
Pinto, diretor do Campus, nos 
próximos meses outros 27 
docentes e 13 técnicos 
administrativos serão admitidos 
através de concursos. Há um ano 

o efetivo era de 50 servidores, 
com as nomeações passará a 
120. Estão previstas também 
redistribuições e remoções de 
servidores entre Campus Rio 
Grande e FURG e entre campi do 
IFRS e de outros institutos.  

Para Osvaldo Pinto, o 
crescimento vem em um ótimo 
momento. Um dos grupos de 
trabalho do Fórum Regional do 
Programa de Mobilização da 
Indústria Nacional de Petróleo e 
Gás Natural (Prominp), 
coordenado pelo diretor, discutiu e 
avaliou a necessidade de 
qualificação profissional para 
atender a implantação do Polo 
Naval no município. O estudo 
apontou a carência de quase 8 mil 

profissionais qualificados em 
estimativa para agosto de 2012, 
quando a demanda dos 
empreendimentos já previstos 
atingirá o pico, considerando 
apenas os vigentes, como a 
plataforma P55 e P63 e a 
construção dos oito cascos de 
FPSO (Floating Production 
Storage and Offloading), utilizados 
para a exploração e 
armazenamento de petróleo e/ou 
gás natural, e escoamento da 
produção. “A intenção é atender o 
Polo Naval e aumentar as vagas e 
os cursos do Campus”, afirmou o 
diretor. Com esses objetivos, um 
curso na área de Mecânica será 
incluído no próximo processo de 
ingresso do Campus Rio Grande. 

  
Reforma do bar foi orçada em R$111 mil 
 

 
Ampliação do Anfiteatro deve ser concluída até o segundo semestre 
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Foi divulgada no dia 6, quarta-feira, às 14h, a lista dos candidatos 
aprovados no Teste de Classificação 2010 do IFRS – Campus Rio 
Grande, nos cursos presenciais e a distância. Na companhia de 
familiares e amigos, os candidatos aprovados festejaram o sucesso 
em frente ao colégio, com muita vibração e tinta.  

O resultado do processo seletivo definiu a ocupação das 180 vagas 
destinadas aos cursos integrados ao Ensino Médio, de metade das 
292 vagas para a modalidade Subsequente e das 150 vagas 
oferecidas na modalidade de Educação a Distância, no curso de 
Informática com ênfase em desenvolvimento de software, nos polos de 
Canguçu, São Lourenço do Sul e Santo Antônio da Patrulha.  

Em 2010, os candidatos aos cursos subsequentes ao Ensino Médio 
puderam escolher, no momento da inscrição, a forma de concorrer às 
vagas: através da prova da instituição ou mediante a nota de 
desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A previsão 
é de que a relação dos demais 146 aprovados nessa modalidade seja 
conhecida nos primeiros dias de fevereiro, três dias depois de o 
Campus Rio Grande receber do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais (Inep) as informações referentes à avaliação 
dos candidatos. O Ministério da Educação liberou os resultados do 
Enem na última quinta-feira, 28. 

 

Ex-alunas são aprovadas em concurso municipal  
Alunas do curso de Auxiliar de Consultório Dentário (ACD), 

oferecido em 2007 pelo IFRS - Campus Rio Grande, na época Colégio 
Técnico Industrial Professor Mario Alquati (CTI/FURG), foram 
aprovadas no concurso público da Prefeitura Municipal do Rio Grande.  
37 candidatos disputaram as cinco vagas ao cargo de Atendente de 
Consultório Dentário. Por ordem de classificação Josiane de Arruda 
Dias (1º lugar), Elisabeth de Melo Saracol (2º), Esther da Rosa Louro 
(3º), Camila Leitão Neumann (4º) e Carla Rosana Mendes de Oliveira 
(5º), todas profissionais formadas pelo curso do colégio, passarão a 
integrar as equipes de saúde bucal das unidades básicas de saúde da 
família, atuando diretamente com os cirurgiões dentistas do município. 
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Refrigeração 
Desde 1º de janeiro, o professor 
Luis Ângelo Bulla assumiu a 
coordenação da área de 
Refrigeração do IFRS – Campus 
Rio Grande. O professor Paulo 
Valério Saraçol, coordenador 
anterior, agradece a colaboração 
da equipe durante o período em 
que esteve na função. 
 
Recessos 
Core - A Coordenadoria de 
Relações Empresariais (CORE) 
informa que estará em recesso a 
partir do dia 25. As atividades 
serão retomadas em 1º de 
fevereiro. 
Secretaria - O expediente da 
secretaria do Campus Rio 
Grande estará suspenso entre os 
dias 25 de janeiro e 3 de 
fevereiro. O atendimento será 
retomado na quinta-feira, 4, das 
8h às 12h.  
 
Co-autoria 
Será lançado “O Estuário da 
Lagoa dos Patos - Um século de 
transformações” na 37ª Feira do 
Livro da FURG, que começa no 
dia 28, na praça Dídio Duhá, no 
Cassino. Editada por Ulrich 
Seeliger e Clarisse Odebrecht, a 
obra tem um capítulo escrito pela 
professora do Campus Rio 
Grande, Rosa Piccoli da Cunha, 
em conjunto com os professores 
Lauro Calliari e José Antiqueira 
(FURG). O livro terá distribuição 
no sábado, 30, na Quadra 
Central. 
 
Formatura 
Na quinta-feira, 28, aconteceu a 
formatura do Ensino Médio e dos 
cursos subsequentes de 2009 do 
Campus Rio Grande, no Cidec-
Sul, no Campus Carreiros da 
FURG, às 20h. Participaram da 
solenidade os alunos concluintes 
das turmas de Enfermagem, de 
Geomática, de Informática, de 
Projetos e Instalações Elétricas, 
de Refrigeração e Ar 
Condicionado, e três estudantes 
do Ensino Médio. 

Notas 
 

Assessoria de Comunicação Social 
Andréia Alves Pires - Jornalista (MTb 13633) 

http://www.riogrande.ifrs.edu.br /(53) 3233 8762  


