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461 inscritos confirmados 

IFRS oferece primeiro curso de pós-graduação em Erechim 
Entre as novas modalidades e cursos previstos para 2019 e 2020, o IFRS 

Entre as novas modalidades e cursos previstos para 2019 e 2020, o 

IFRSCampus Erechim oferece, em processo seletivo cuja prova ocorre dia 28 de julho de 2019, o primeiro 

Curso de Pós-graduação Lato-sensu do Campus. 

Esta especialização – Gestão Estratégica e Inteligência de Negócios – foi 
desenvolvida pelas áreas de gestão e informática, a partir de uma análise e pesquisa na 
região, volta-se para atender e capacitar profissionais das mais diversas áreas do 
conhecimento que buscam agir estrategicamente em suas atividades, com competências 
de análise de dados e tomada de decisões. 

As inscrições totalizaram 461 candidatos, sendo que a listagem dos 
homologados consta no site da Instituição https://ifrs.edu.br/erechim/pos-graduacao-emgestao-
estrategica-e-inteligencia-de-negocios/). A prova de seleção para as 25 vagas será 
realizada dia 28 de julho, turno da tarde, nas dependências do Bloco 3 do IFRS 
Erechim. 

Para o Diretor Geral do IFRS Erechim, Eduardo Angonesi Predebon: “O nosso 
primeiro curso de pós-graduação, ao qual outros se seguirão, se volta a formação de 
especialistas em uma área – Gestão Estratégica e Inteligência de Negócios – 
considerada essencial para o benefício da consolidação, do fortalecimento e do 
desenvolvimento da Região do Alto Uruguai. Dessa forma, o Campus Erechim do IFRS 
poderá produzir, integrar e disseminar novos conhecimentos para o aprimoramento 
desta área, em benefício da Sociedade.” 

Já para a Coordenadora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do Campus, 
Profa. Adriana Troczinski Storti, “O sucesso da aceitação deste nosso primeiro curso 
neste nível, mostra que o IFRS cumpre seu papel em mais segmentos da sociedade, 
levando capacitações e formações de pós-graduação para contribuir com o 
desenvolvimento regional. Novos cursos já estão sendo discutidos e planejados, em 



novas áreas de ensino, e virão a ser ofertados para empresas e instituições que merecem 
receber ensino público, gratuito e de qualidade, também nesta modalidade.” 

O resultado da prova deste Curso de Gestão Estratégica e Inteligência de 
Negócios e os 25 alunos aprovados será divulgada em agosto, com início das aulas em 
12 de setembro.  

 


