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Ensino 

IFRS/Campus Erechim realiza curso para 
policiais da Brigada Militar, do 13° Batalhão de 

Polícia Militar da cidade de Erechim/RS 
Na última terça-feira (21), se deu início ao curso de Mecânica Automotiva coordenado pelo professor Enildo de 

Matos de Oliveira. O projeto busca qualificar estes profissionais no uso de veículos automotores, assim visando 

contribuir a longo prazo para a redução dos custos de manutenção e o mais importante, garantir uma maior 

disponibilidade das viaturas nas ações em prol da segurança pública. 

O curso será dividido em 7 encontros de 4 horas, sendo ministrado pelos professores Enildo de Matos de Oliveira 

e Luiz Gustavo de Moura da Silva Barbosa. Os participantes do projeto terão aulas teóricas como práticas, e 

estudarão temas como funcionamento básico de um motor e câmbio, manutenção básica de veículos automotores, 

gestão de manutenção veicular, entre outros. 

A ação faz parte da política da Extensão do IFRS, atendo as demandas das comunidades de abrangência de suas 

unidades, contribuindo para a formação de um profissional cidadão e se credencia junto a sociedade como espaço 

privilegiado de produção e difusão do conhecimento. 

Você conhece o IFRS? 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) oferece cursos gratuitos em 

16 municípios do Rio Grande do Sul. São cursos de nível médio (técnicos que podem ser cursados de forma 

integrada, concomitante e subsequente ao Ensino Médio), superiores (de graduação e pós-graduação) e de extensão. 

O IFRS é uma instituição federal de ensino público e gratuito. 

As unidades do Instituto são: Campus Alvorada, Campus Bento Gonçalves, Campus Canoas, Campus Caxias do 

Sul, Campus Erechim, Campus Farroupilha, Campus Feliz, Campus Ibirubá, Campus Osório, Campus Porto 

Alegre, Campus Restinga (Porto Alegre), Campus Rio Grande, Campus Rolante, Campus Sertão, Campus Vacaria, 

Campus Veranópolis e Campus Viamão. A Reitoria está localizada no município de Bento Gonçalves. 

No total, são cerca de 22 mil alunos e 200 opções de cursos. Mais informações no site www.ifrs.edu.br. 

Saiba também: Além do IFRS, no Rio Grande do Sul há outros dois Institutos Federais (IFs): o Instituto Federal 

Sul-rio-grandense (IFSul), com Reitoria em Pelotas; e o Instituto Federal Farroupilha (IFFar), com Reitoria em 

Santa Maria. Em todo o país, são 38 IFs levando ensino público e gratuito a mais de 600 municípios (para conhecer 

a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, acesse o site do Conif). 

Mais informações: https://ifrs.edu.br/erechim/ifrs-campus-erechim-realiza-curso-para-policiais-da-brigada-

militar-do-13-batalhao-de-policia-militar-da-cidade-de-erechim-rs/ 
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