
 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
Campus Osório 

Avenida Santos Dumont, 2127, Bairro Albatroz, Cidade Osório, CEP 95.520-000 
Telefone: (51) 3601.3500 – www.ifrs.edu.br/osorio – E-mail: gabinete@osorio.ifrs.edu.br 

 
 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 02/2021 
VINCULADO AO EDITAL CAMPUS OSÓRIO Nº 27/2020- INSCRIÇÃO DE ESTUDANTES 

REGULARMENTE MATRICULADOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO 
PRESENCIAIS (APNPs) 

 
 

A Diretora-geral do Campus Osório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Sul (IFRS), no uso de suas atribuições legais, torna público o Edital 
Complementar nº 02/2021 – Inscrição de estudantes regularmente matriculados nos 4º anos 
do Cursos de Ensino Médio Integrado do Campus Osório para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs), de acordo com a Resolução nº 038, de 21 de agosto de 
2020, do Conselho Superior (Consup) do IFRS. 
 

1. DA FINALIDADE 

1.1 Inscrever os estudantes regularmente matriculados nos 4º anos dos cursos técnicos 
integrados ao ensino médio do Campus Osório para realizarem as atividades pedagógicas não 
presenciais previstas neste edital.  

1.2 As APNPs correspondem a processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos para além dos 
tempos e espaços da sala de aula, mediados por tecnologias digitais de informação e 
comunicação, desenvolvidas numa relação dialógica entre docentes e estudantes, considerando 
o distanciamento social em função da Covid-19. 

 

2. DO PÚBLICO-ALVO 

2.1 Estudantes regularmente matriculados no 4º ano dos Cursos Técnicos de Informática e 
Administração, integrados ao ensino médio, do Campus Osório. 

 

3. DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DAS APNPs 

3.1 As APNPs referentes ao presente Edital, ocorrerão no período compreendido entre os dias 
15/03/2021 e 24/04/2021. 

 

4. DOS CURSOS E DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS OFERTADAS 
 
4.1 Cursos Técnicos Integrados - Nível Médio 
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4.1.1 O curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio fará a oferta das seguintes 
APNPs: 
 

Turma Componente curricular 
Carga horária a ser ministrada 

com APNPs 
4° Ano*  Projeto Integrador e/ou componentes curriculares com 

conteúdo correspondentes ao Projeto Pedagógico de Curso. 
Equivalente a 202 horas 
referentes ao 3º trimestre 

* Conforme estabelecido em Colegiado, oportunizar-se-á, para as turmas de formandos, a realização de atividades pedagógicas 
não presenciais, passíveis de cômputo de carga horária, aos sábados, com vistas a conclusão da carga horária anual do respectivo 
curso.  

 
4.1.2 O curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio fará a oferta das seguintes 
APNPs: 
 

Turma Componente curricular 
Carga horária a ser ministrada 

com APNPs 

4° Ano*  Projeto Integrador e/ou Componentes curriculares com 
conteúdo correspondentes ao Projeto Pedagógico de Curso. 

Equivalente a 202 horas 
referentes ao 3º trimestre 

* Conforme estabelecido em Colegiado, oportunizar-se-á, para as turmas de formandos, a realização de atividades pedagógicas 
não presenciais, passíveis de cômputo de carga horária, aos sábados, com vistas a conclusão da carga horária anual do respectivo 
curso. 
 

5. DO CRONOGRAMA 

5.1 As fases e prazos deste edital ficam assim definidos: 
 

Fases Prazos 
1. Publicação do edital 04/03/2021 

2. Divulgação preliminar da lista dos inscritos 05/03/2021 

3. Período de recursos quanto às inscrições 05 a 08/03/2021 

4. Divulgação da lista final de inscritos 09/03/2021 

5. Início da realização  das APNPs complementares ao 2º Ciclo.  15/03/2021 
 

6. DOS REQUISITOS 

6.1  É requisito para ser inscrito nas APNPs complementares ao 2º  Ciclo: estar regularmente 
matriculado no 4º ano de um curso técnico integrado ao ensino médio do Campus Osório. 

 

7. DAS INSCRIÇÕES E RECURSOS 

7.1 As inscrições serão realizadas de forma automática de acordo com a lista de estudantes 
matriculados nos 4º anos do Ensino Médio Integrado do Campus Osório. 
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7.2 Os estudantes que não quiserem participar das APNPs complementares ao 2º ciclo  deverão 
solicitar, via recurso, a retirada de seus nomes da lista de inscritos. Os recursos quanto aos 
termos deste edital, bem como relativos às inscrições, somente serão apreciados se submetidos 
às Coordenações de seus respectivos cursos do Campus Osório, mediante manifestação formal e 
por e-mail: cemed.adm@osorio.ifrs.edu.br e cemed.inf@osorio.ifrs.edu.br 

7.3 Ao participar das APNPs, os(as) estudantes estão cientes de que os materiais utilizados e/ou 
gerados nessas atividades são de uso exclusivo para o âmbito do IFRS Campus Osório, não sendo 
permitida a reprodução, mesmo que parcial, em outros contextos. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 É responsabilidade de cada participante acompanhar as publicações referentes a este edital. 

8.2 A qualquer tempo este edital poderá ser revogado, retificado ou anulado, no todo ou em 
parte, por motivo de interesse público, sem que isso implique direito à indenização de qualquer 
natureza. 

8.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Direção de Ensino, com o apoio do Colegiado do curso 
a que se refere a situação. 
 
 

Osório, 04 de março de 2021. 
 
 

__________________________________________ 
Flávia Twardowski 

Diretora-geral do Campus Osório do IFRS 
Portaria n° 155/2020 (DOU 27/02/2020) 
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