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Mais qualidade no transporte
escolar dos alunos do município

Alunos de três cursos
concluem graduação T

da Smec e pode ser utilizado por
todos os motoristas, no intervalo
dos roteiros do transporte escolar.
Atualmente, entre a frota municipal e os serviços terceirizados,
são percorridos, semanalmente,
no interior e na cidade, cerca de
15 mil quilômetros. De acordo
com a responsável pelo Setor de
Transporte Escolar, Mônica Ferraboli, os veículos passam constantemente por manutenção, limpeza e conservação, sendo que
sempre que preciso eles são encaminhados para troca de peças
e quaisquer consertos ou reparos
que se façam necessários para
que os estudantes sejam conduzidos com segurança.

Formatura de Tecnologia em Agropecuária Pronera será dia 11
Conceito A/Divulgação

Alunos de Matemática estão aptos ao mercado de trabalho

Tecnologia em Agropecuária
Com conceito 4 do MEC, o curso de Tecnólogos na
Área Agropecuária já formou 137 alunos, além dos 29
que concluirão a graduação na próxima sexta-feira,
11, no curso superior de Tecnologia em Agropecuária
– Pronera, para beneficiários do Crédito Fundiário.
Conforme o coordenador Luís Pedro Hillesheim,
esta graduação é inovadora, com características modernas e tecnológicas de empreender atividades agropecuárias. “Além disso, possibilita ao acadêmico construir uma proposta pedagógica profissional e de vida,
capaz de integrar suas necessidades com os desafios
do setor agropecuário e ao final do curso ter conquistado, através de seus estudos, um espaço de trabalho e
renda na sociedade”, disse Hillesheim.
O objetivo principal do curso é a sucessão da área
de terra adquirida pelo programa nacional do crédito
fundiário, além de inserir o acadêmico, desde o início
da graduação, no mundo do trabalho.

Motoristas responsáveis pelo transporte escolar podem desfrutar de ambiente
recreativo, localizado no subsolo da Secretaria de Educação e Cultura

ESCOLA JOSÉ CAÑELLAS

Estudantes dos cursos
técnicos realizam formatura
Jô do Carmo- ACS/Seduc/20ªCRE/ Divulgação

Matemática
Dezesseis alunos concluirão a graduação de Matemática na noite de hoje. Na universidade, o curso
existe há 18 anos e tem conceito 4. De acordo com o
coordenador, Carmo Henrique Kamphorst, o estudante deve optar por este curso por ele ser consolidado
– 18 anos de existência –, por ter ótima avaliação do
MEC, docentes qualificados e excelente infraestrutura. “Ainda oferece inúmeras possibilidades de formação complementar, como bolsas de iniciação à pesquisa, de extensão e do Pibid”, explica o coordenador.
Quem concluiu Matemática pode exercer a docência nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio de escolas públicas ou privadas, atuar em
cursos preparatórios ou aulas particulares, auxiliar
em atividades de cunho financeiro ou prosseguir na
carreira acadêmica a fim de se tornar pesquisador ou
professor de Matemática do ensino superior.

Dezessete acadêmicos concluirão a graduação de Letras
Conceito A/Divulgação

Letras
O curso de Letras foi o primeiro a ser criado na instituição de ensino superior. Ao longo de sua trajetória,
já formou aproximadamente 1,8 mil pessoas. Os alunos desta graduação – que tem conceito 4 do MEC
– têm a oportunidade de vivenciar diferentes experiências acadêmicas com professores de excelência,
em sua maioria doutores e mestres. Segundo a coordenadora do curso, Marinês Ulbriki Costa, o mercado
de trabalho do egresso de Letras é a docência em Língua Portuguesa e Literaturas. Também, poderá atuar
como pesquisador, redator, intérprete, tradutor, assessor cultural, secretário, revisor de textos, crítico literário e pesquisador. “Cursar Letras na URI é dominar
conhecimentos acerca da leitura e produção textual
de diferentes gêneros, ampliando os conhecimentos
linguísticos, literários e gramaticais”, frisou Marinês.

Conceito A/Divulgação

N

a noite deste sábado, 5, estudantes de dois
cursos da URI/FW – Matemática e Letras –
participarão de formatura, a partir das 19
horas, no salão de atos da universidade. No dia 11,
será a vez dos acadêmicos do curso superior de Tecnologia em Agropecuária – Pronera (primeira turma),
fazerem a sua colação de grau.
As conclusões dos cursos ainda seguirão até o
dia 26 de agosto, sendo que no dia 12 será a vez
dos universitários de Direito participarem do ato solene; dia 18, estudantes de Nutrição; dia 19, alunos
de Ciências Contábeis, e no dia 26, formam-se os
acadêmicos de Administração.

endo em vista a constante
preocupação da Secretaria de
Educação e Cultura (Smec) de FW
com o transporte escolar que é
realizado no município, foi desenvolvido pela professora Rosane
da Rosa, projeto para atender aos
motoristas. A docente, por meio do
seu Estágio Psicopedagógico Institucional, preparou um ambiente
com atividades como jogos, palavras cruzadas, desenhos, revistas
e livros literários com o objetivo de
promover a integração no local de
trabalho, melhorando o relacionamento entre os funcionários, estimulando o trabalho em equipe e
melhorando a qualidade de vida. O
espaço está localizado no subsolo

FREDERICO WESTPHALEN

Escola Rui Barbosa promove a Semana da Família
Divulgação

Q

uando família e escola descobrem-se como complementares que são,
o desenvolvimento da criança e sua formação acontecem de forma absoluta. É
dessa forma, unindo-se às famílias de
seus alunos, que a Escola Municipal de
Ensino Fundamental Rui Barbosa, de
FW, busca realizar seu papel, que vai
além de ensinar conteúdos, trabalhando na formação de valores fundamentais, e contribuindo para a constituição
de cidadãos. Assim, com a finalidade
de estreitar ainda mais os laços, o educandário realizou, no último mês, intensa programação comemorativa ao seu
aniversário e à Semana da Família.

Estudantes comemoraram a conquista do diploma, no salão de atos da URI/FW

Além da Semana da Família, ações marcaram o aniversário da escola

U

ma cerimônia realizada no salão de atos da Universidade
Regional Integrada (URI), campus
de Frederico Westphalen, no dia
22 de julho, marcou a formatura
dos alunos dos cursos técnicos
em Contabilidade, Administração, Secretariado e Enfermagem,
da Escola Estadual Técnica José
Cañellas. Cerca de 80 estudantes comemoraram a conquista do
diploma na presença de autoridades locais, direção, professores,
funcionários, familiares e amigos.
Na oportunidade, o gestor da
instituição, Pasqual Sebastião
Minetto, ressaltou a importân-

cia do momento, parabenizando
os formandos e seus familiares.
Ele ainda agradeceu o trabalho
dos coordenadores dos cursos
técnicos, professores e pais. A
coordenadora da 20ª Coordenadoria Regional de Educação
(CRE), Ana Jossade Félix Vieira,
esteve presente no evento e em
sua fala destacou a importância
da educação profissional na formação dos jovens e o trabalho
realizado pelo educandário.
Após, os alunos entregaram
rosas aos pais e confraternizaram em um jantar no restaurante Bela Vista.

