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REGULAMENTO CURSO BÁSICO DE LIBRAS

1.

DO OBJETO

1.1
O presente regulamento visa à seleção de estudantes para a turma do curso de
extensão 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.
2.2
As inscrições ocorrerão no período de 12 de março a 19 de março de 2019,
exclusivamente via INTERNET, através do formulário eletrônico disponível no link
https://goo.gl/forms/c1hcSKAN0hRnpI0j1
2.3
No
dia
20
de
março
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 jessie.marimon@restinga.ifrs.edu.br

3.

DAS VAGAS

3.1
Serão ofertadas 25 vagas para o curso de Libras nível básico que ocorrerá nas sextasfeiras, das 16:00 às 18:00 na sala 303 do Campus Restinga.
3.2
O preenchimento das vagas dar-se-á mediante sorteio público realizado na sala 304 no
Campus Restinga às 17hs do dia 21 de março de 2019.
3.3

Serão sorteados 10 suplentes.

3.3
A lista dos selecionados, juntamente com a lista de suplentes, será divulgada no dia 21
de março de 2019, no sítio eletrônico https://ifrs.edu.br/restinga/extensao/cursos .
3.4
A matrícula do candidato selecionado será efetivada mediante a presença no primeiro
dia de aula, 22 de março, e a apresentação da carteira de identidade ou outro documento
oficial com foto. No caso de não comparecimento, a vaga será ocupada por um candidato da
lista de suplentes, conforme ordenamento estabelecido no sorteio.
4.

DO CURSO

1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Restinga
Rua Alberto Hoffmann, 285 – Restinga – Porto Alegre/RS – CEP 91.791-508
Telefone: (51) 3247.8400 – www.restinga.ifrs.edu.br – E-mail: gabinete@restinga.ifrs.edu.br

4.1
O curso de Libras básico terá duração 60 horas. Serão ofertadas 30 horas presenciais
realizadas em encontros semanais de 2 horas e, 30 horas de atividades a distância que serão
realizadas na plataforma moodle. O cadastro na plataforma moodle para membros externos
será solicitado ao setor responsável após a matrícula no curso.
4.1.1 No primeiro dia de aula serão dadas as instruções e esclarecidas as dúvidas sobre as
atividades a serem realizadas no moodle.
4.1.2 O Campus Restinga disponibiliza um laboratório de informática que pode ser utilizado
pela comunidade externa. No primeiro dia de aula, serão dadas as informações a respeito.
4.2
Ao final do curso, se aprovado com frequência mínima de 75% e aproveitamento de, no
mínimo 70% (média 7,0), o estudante receberá o certificado de conclusão correspondente ao
nível básico.
4.3

A avaliação final será presencial.

4.4

O curso tem início do dia 22 de março e término no dia 12 de julho de 2019.

5.

DO DESLIGAMENTO DO CURSO

5.1 O estudante que tiver três faltas consecutivas, sem justificativa legal, será desligado do
curso, perdendo sua vaga.
5.2 O estudantes que tiver faltas intercaladas superior a 25% da carga horária do curso,
mesmo com média ≥70 não receberá o certificado correspondente ao curso.
5.2.1 A não realização das atividades na plataforma moodle será contabilizada como falta.
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), 08 de março de 2019.

Jessie Ortiz Marimon
Coordenadora do curso
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