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EDITAL CAMPUS RESTINGA Nº 022/2018.

ABERTURA DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE TURNO PARA O CURSO
SUPERIOR EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DO IFRS –

CAMPUS RESTINGA

O Diretor-geral do campus Restinga do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS, de acordo com a legislação vigente, torna
pública a abertura de inscrições para o processo de transferência de turno do curso
Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, para o segundo
semestre letivo de 2018.

1. DAS NORMAS GERAIS

1.1 Este edital tem por objetivo disciplinar a transferência de turno no curso Superior
em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A seleção visa classificar candidatos para
preenchimento de vagas, conforme previsto na Organização Didática do IFRS.
1.2 O candidato às vagas por transferência deverá submeter-se à aceitação da matriz
curricular  em vigor,  bem como das  normas  do  IFRS,  vedando-se  a  invocação  de
desconhecimento a seu favor.
1.3 Caso haja mais candidatos do que vagas serão adotados os seguintes critérios
para troca de turno, desde que devidamente comprovados, observando a ordem de
importância relacionada a seguir:

I.  Dificuldade  de frequência  por  motivo  de doença,  comprovada através de
atestado médico;
II. Incompatibilidade entre o horário das aulas e o horário de trabalho;
III. Mudança de domicílio para local que impossibilite o cumprimento do horário
estabelecido.

1.4 Na hipótese de todos os critérios de desempate serem aplicados e persistirem
candidatos em igualdade de condições o maior percentual de aproveitamento do curso
será considerado como forma de desempate. 
1.6  Podem candidatar-se  às  vagas estudantes  em situação regular  (que possuam
vínculo com matrícula ativa ou trancada) no curso de Análise e Desenvolvimento de
Sistemas.
1.7 Ao realizar a troca de turno o estudante passará a realizar sua rematrícula no
Sistema Acadêmico somente no período de ajuste de matrícula.
1.8 O ingresso será no semestre do curso indicado  na segunda coluna da tabela
abaixo.
1.9  O  estudante  somente  poderá  se  matricular  nos  componentes  curriculares  do
semestre pretendido caso tenha integralizado os pré-requisitos correspondentes, caso
existam.
1.10 As vagas disponíveis são as seguintes:

Curso
Semestre  de
ingresso 

Turno Vagas 

Superior  de  Tecnologia  em  Análise  e
Desenvolvimento de Sistemas

2º semestre Manhã 4 vagas

3º semestre Noite 4 vagas
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4º semestre Manhã 6 vagas

2.  CRONOGRAMA 

08/05 a 14/05/2018 Período de solicitação
15/05/2018 Resultado Preliminar
16/05/2018 Recursos
18/05/2018 Resultado Final
21/05/2018 Assinatura da ciência

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1  As  inscrições  serão  realizadas  mediante  entrega  do  “Formulário  de  Inscrição
(anexo  I)”,  completamente  preenchido,  e  comprovante  da  situação  que  motivou  a
solicitação, descritas no item 1.4, quando houver.
3.2 O Formulário de Inscrição e o comprovante devem ser entregues diretamente na
Coordenadoria  de  Registros  Escolares,  setor  de  Ensino,  nos  prazos  previstos  no
edital.
3.3  Não  serão  considerados  pedidos  de  inscrição  que  desobedeçam  às  normas
estabelecidas neste edital.
3.4 Efetuada a inscrição, não será atendido qualquer pedido de alteração.
3.5  A  inscrição  no  processo  de  preenchimento  de  vagas  disponíveis  implica  o
conhecimento e a aceitação, pelo candidato, de todas as condições previstas neste
edital.

4 DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS

4.1 Os resultados das solicitações de troca de turno serão publicados nos murais do
IFRS Campus Restinga e na página do Campus www.restinga.ifrs.edu.br no dia 18 de
maio de 2018.
4.2 Os alunos que tiverem suas solicitações deferidas deverão assinar a ciência no dia
21 de maio de 2018, no setor de Ensino.

5 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Direção de Ensino do Campus Restinga.

Porto Alegre, 07 de maio de 2018.

Gleison Samuel do Nascimento
Diretor-Geral do campus Restinga do IFRS

Portaria IFRS 317/2016

http://www.restinga.ifrs.edu.br/
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ANEXO I
 Formulário de Inscrição

SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TURNO PARA O CURSO SUPERIOR
EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Nome:

Telefone: Telefone para recado:

E-MAIL:

Ano e semestre de ingresso no curso:

Data da solicitação:   _____/______/______

ASSINALAR A OPÇÃO DESEJADA:

Análise e Desenvolvimento de Sistemas – 2º SEMESTRE / MANHÃ    (     )

Análise e Desenvolvimento de Sistemas – 3º SEMESTRE / NOITE        (    )

Análise e Desenvolvimento de Sistemas  –  4º SEMESTRE / MANHÃ   (    )

Em caso de deferimento do pedido a troca será efetivada mediante assinatura da 
ciência em data divulgada no cronograma deste edital.

PARA PREENCIMENTO DO RECEBEDOR
O/A ALUNO/A ESTÁ ENTREGANDO:
FORMULÁRIO PREENCHIDO           SIM (   )      NÃO (   )
COMPROVANTE DE SITUAÇÃO MOTIVADORA         SIM (   )      NÃO (   )
NOME DO SERVIDOR: 

Coordenação de curso – RESULTADO: (  )DEFERIDO  (  )INDEFERIDO

Assinatura da coordenação de curso:
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ANEXO II 

FORMULÁRIO DE RECURSO

 

1. Dados gerais:

Nome completo:  

 

2. Motivo/justificativa do recurso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaro que as informações fornecidas neste recurso estão de acordo com a
verdade, são de minha inteira responsabilidade e estou ciente das suas implicações
legais.

______________, ___de _____ de __________.


