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IFRS de Viamão oferta cursos gratuitos de Inglês e 
Espanhol 
 

 
O Campus Viamão do Instituto Federal (IFRS) publicou, no dia 2 de fevereiro, o edital de seleção de estudantes para 
os cursos gratuitos de Formação Continuada em Inglês e Espanhol, ambos no nível Básico II. Poderão inscrever-se 
candidatos pertencentes à comunidade interna e externa ao Campus Viamão, Av. Sen. Salgado Filho, 7000. O nível 
de escolaridade mínimo é o Ensino Fundamental Incompleto e a idade mínima requerida é de 14 anos completos no 
ato de inscrição. 
Serão disponibilizadas 25 vagas para cada curso, com duração de 4 horas semanais cada, em um total de 80 horas. 
As aulas para a turma de Inglês serão nas segundas e quartas-feiras, e para a turma de Espanhol, nas terças e 
quintas-feiras, ambas das 16h às 18h. 
 
 
 
Os alunos que cursaram o módulo Básico I de 2017/2 ofertado pelo Campus Viamão do IFRS, terão prioridade no 
preenchimento das vagas no curso de nível Básico II de 2018/1 na língua em que foram aprovados, devendo fazer 
sua matrícula online, de 15 a 19 de fevereiro. Após, no caso de haver vagas remanescentes, interessados poderão 
realizar, no dia 20 de fevereiro, a inscrição para o nivelamento. 
As aulas do Nível Básico II terão início nos dias: 

 1º de março de 2018, para a turma Espanhol; 

 5 de março de 2018, para a turma Inglês. 

  
Cronograma: 

 Matrícula dos alunos aprovados no módulo Básico I de 2017/2 ofertado pelo Campus Viamão – de 15/02 a 19/02 

 Inscrições para o nivelamento – 20/02 

 Nivelamento – 21/02 a 22/02 

 Matrícula dos alunos selecionados pelo nivelamento – 23/02 

 Divulgação dos resultados finais – 27/02 

 Início das aulas – 01/03 a 05/03 
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