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Prefeito é recebido por diretor e reitor do IFRS 

 

O prefeito municipal, Alexandre Lindenmeyer, foi recebido 

pelo diretor geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande, Alexandre Machado, nesta quinta-

feira (2), na sede do órgão. A visita de cortesia teve a 

participação do novo Reitor do IFRS, Júlio Xandro Reck, que 

foi apresentado ao Chefe do Executivo e aos demais diretores 

e diretoras que compõem o quadro da instituição de ensino 

instalada no município. 

O novo gestor, que cumpre mandato até fevereiro de 

2020, conheceu as instalações do polo rio-grandino e 

acompanhou uma breve prestação de contas realizada pela sua direção. 

De acordo com o diretor do IFRS, o instituto oferece à comunidade do Rio Grande cursos técnicos nas áreas de automação, 

eletrotécnica, geoprocessamento, fabricação mecânica, informática para internet, enfermagem e refrigeração e climatização. No 

ramo do ensino superior, cursos nas áreas de Engenharia Mecânica, Tecnologia e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em 

construção de edifícios e Formação pedagógica para educação profissional. Segundo ele, outros cursos foram aprovados pelo 

Ministério da Educação e, dentro de algum tempo, podem renovar a grade da instituição de ensino, com a oferta de alguns cursos 

à distância. 

Na sua apresentação, o diretor ressaltou a presença do Chefe do Executivo e as parcerias estabelecidas entre a prefeitura e o 

instituto ao longo de anos. De acordo com levantamento apresentado por ele, com registros deste segundo semestre de 2018, o 

IFRS acolhe atualmente 1.781 alunos e alunas em Rio Grande. Destes, 770 na modalidade integrado, 508 na modalidade 

subsequente, 310 nos cursos superiores, 27 na modalidade EAD e 8 no Proeja. No seu quadro de servidores e servidoras, possui 

116 docentes efetivos e 17 substitutos, além de 34 funcionários terceirizados. 

O prefeito Alexandre agradeceu o convite e a oportunidade de dialogar com a instituição. “A prefeitura vai continuar sendo uma 

boa parceira do IF, uma instituição que está no DNA da nossa cidade e que representa muito para todos nós”, finalizou. 
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O IFRS 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) é uma instituição federal de ensino público 

e gratuito. Conta com cerca de 19 mil alunos e mais de 200 opções de Cursos Técnicos e Superiores de diferentes modalidades em 

vários municípios do Estado. Oferece também Cursos de Pós-graduação e dos Programas do governo federal. 

O IFRS tem campi em Alvorada, Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Erechim, Farroupilha, Feliz, Ibirubá, Osório, Porto 

Alegre, Restinga (Porto Alegre), Rio Grande, Rolante, Sertão, Vacaria, Veranópolis e Viamão. 
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