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Matrículas abertas para novo curso do IPUC  

(Não Assinado)

Inscrições abertas para curso em Técnico em Contabilidade, na IPUC (Instituto Pró-Universidade de Canoas) – Av. 
Guilherme Schell, 5.000 – Canoas (RS), com inscrições até 30 de julho | Informações e inscrições: (51) 2103-3000 | 
www.ipuc.com.br . Estão abertas as matrículas para o novo curso profissionalizante conquistado pelo IPUC (Instituto 
Pró-Universidade Canoense), uma das principais escolas técnicas da Região Metropolitana de Porto Alegre (RS). Os 
interessados têm até o dia 30 de julho para se inscreverem em Técnico em Contabilidade, que terá início em agosto e 
deve formar, até final de 2011, 40 novos profissionais. Focado na área de gestão e negócios, o currículo traz um formato 
dirigido para o empreendedorismo, com disciplinas práticas e temas ligados à competitividade do mercado. A 
preocupação da instituição com a formação técnica dos alunos teve respaldo da realizada pela Fundação Getúlio Vargas 

            (FGV) com o Instituto Votorantim, que mostrou que um profissional com curso de tecnólogo ou formação técnica tem 
48,2% mais chances de conseguir um emprego em relação ao trabalhador que estudou até o Ensino Médio. “A grande 
maioria dos nossos alunos consegue emprego antes mesmo de finalizar o curso”, revela o diretor do IPUC, Francisco 
Dequi. “O mercado tem carência de técnicos, pessoas com formação essencial para colaborar de forma efetiva com as 
empresas e instituições”, completa. Na lista de cursos profissionalizantes oferecidos pelo IPUC estão Administração, 
Contabilidade, Enfermagem, Informática, Meio Ambiente, Prótese Dentária, Radiologia Médica, Saúde Bucal, 
Segurança do Trabalho, Telecomunicações e Vigilância em Saúde. “Já tivemos alunos de outras cidades como Itaqui, 
Anta Gorda, Alegrete, e de outros estados como Rondônia e Alagoas”, explica Dequi. IPUC - Com 46 anos, o IPUC é a 
maior escola técnica da Região Metropolitana e conta com 2,3 mil alunos matriculados. A instituição conquistou pela 
segunda vez consecutiva, em 2008 e 2009, o 1º lugar no Troféu Marcas & Líderes, na categoria Escola de Ensino 
Técnico e Profissionalizante. Apesar da tradição em cursos técnicos, a instituição também desenvolve um programa 
educacional que contempla Educação Infantil, Educação Básica, Educação Profissional e Ensino Superior (Radiologia e 
Letras).


