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REGULAMENTO OFICINAS BÁSICA DE LIBRAS

1. DO OBJETO

1.1 O presente regulamento visa à seleção de participantes para as turmas de Oficinas em

Libras nível básico ofertado pelo Campus Restinga.

2. DAS INSCRIÇÕES E DE SEUS REQUISITOS 

2.1 Poderão inscrever-se candidatos pertencentes à comunidade interna e externa ao Campus

Restinga, desde que sejam alfabetizados em Língua Portuguesa.

2.2 As inscrições ocorrerão no período de 11 de setembro a 25 de setembro de 2018, através

do formulário eletrônico disponível no link https://goo.gl/forms/5aR0qliILCRJv0R82.

2.3  No  dia  26  de  setembro  será  publicada  no  sítio  eletrônico

https://ifrs.edu.br/restinga/extensao/cursos  uma  lista  com  os  candidatos  homologados  e,  o

respectivo número de inscrição de cada candidato, conforme ordem de inscrição. Este número

será utilizado para o sorteio que visa o preenchimento das vagas conforme item 3.2 deste

edital. 

2.4  Qualquer  dúvida,  ou  problema  ao  tentar  efetuar  a  inscrição  entrar  em contato  com a

coordenação do curso pelo e-mail gisele.nascimento@restinga.ifrs.edu.br

3. DAS VAGAS 

3.1 Serão ofertadas 40 vagas divididas em duas turmas de 20 vagas cada. Turma A, com aulas

às sextas-feiras das 19h às 22h e Turma B, com aulas às terças-feiras das 9h às 12h na sala

405 do Campus Restinga. 
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3.2 O preenchimento das vagas dar-se-á mediante sorteio público realizado na sala 405 no

Campus Restinga às 13h do dia 26 de setembro.

3.3 Serão sorteados dez suplentes para cada turma. 

3.4 A lista dos selecionados, juntamente com a lista de suplentes, será divulgada no dia 27 de

setembro de 2018, no sítio eletrônico https://ifrs.edu.br/restinga/extensao/cursos.

3.5  A matrícula  do candidato  selecionado será efetivada mediante a  presença na primeira

oficina com uma fotocópia da carteira de identidade, ou outro documento oficial com foto, e

cópia do CPF. No caso de não comparecimento, a vaga será ocupada por um candidato da

lista de suplentes, conforme ordenamento estabelecido no sorteio. 

4. DAS OFICINAS

4.1 Serão dez oficinas com duração de três horas cada, totalizando trinta horas.

4.2 A primeira oficina começará no dia 28 de setembro, para a Turma A, e 02 de outubro, para

a Turma B.

4.3 Ao final do curso, se aprovado com frequência mínima de 75% e aproveitamento de, no

mínimo 70% (média 7,0), o participante receberá o certificado de conclusão correspondente a

oficina básica de Libras totalizando 30h.

5. DO DESLIGAMENTO DAS OFICINAS

5.1 O participante que tiver  três faltas consecutivas,  sem justificativa legal,  será desligado,

perdendo sua vaga.
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6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 O Campus Restinga se reserva ao direito de rever os dados deste regulamento a qualquer

tempo. 

6.2 Casos omissos serão tratados pela Coordenação do curso. 

Porto Alegre(RS), 11 de setembro de 2018. 

Gisele Fraga do Nascimento

Coordenadora da oficina
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