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EDITAL CAMPUS ROLANTE Nº 02/2019  

SELEÇÃO PARA CURSOS DE EXTENSÃO - 2019 

 

O Diretor-geral Substituto do Campus Rolante do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela 

Portaria Nº 123/2018, publicada no DOU em 06/06/2018, torna público o Edital para o Processo 

de Seleção para Cursos de Extensão, conforme segue: 

 

1. OBJETIVOS 

1.1.  Abrir seleção para o ingresso nos cursos de extensão na modalidade formação continuada; 

1.2. Proporcionar à comunidade local oportunidades de qualificação profissional e desenvolvimento 

pessoal por meio da participação em cursos de curta duração. 

2. INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições estarão abertas a partir do dia 18/03/2019 e encerram-se dia 18/04/2019; 

2.2. As inscrições podem ser realizadas presencialmente na Biblioteca do IFRS Campus Rolante, 

localizado na Rodovia RS 239, Km 68 - Rolante/RS, das 09h30min às 21h ou pelo formulário on-

line disponível no site https://ifrs.edu.br/rolante/cursos/. 

2.3. Para realizar a inscrição, os candidatos deverão portar os seguintes documentos: 

2.3.1. Documento de identidade (RG ou CNH); 

2.3.2.  CPF (quando o número não constar no documento de identidade). 

3. REQUISITOS PARA A CANDIDATURA 

3.1. Conforme Anexo I deste edital. 

4. VAGAS E SELEÇÃO 

4.1. Cada curso apresenta um quantitativo de vagas diferentes, descritas na caracterização de 

cada um no Anexo I, que serão preenchidas de acordo com as inscrições recebidas; 

4.2. Caso não ocorra a homologação da inscrição do candidato ao curso pretendido, o candidato 

poderá interpor recurso dentro do cronograma estabelecido pelo presente Edital; 

http://www.ifrs.edu.br/rolante/
https://ifrs.edu.br/rolante/cursos/
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4.3. Encerrado o período de interposição de recursos para as inscrições não homologadas e 

havendo o número de inscritos superior ao número de vagas ofertadas pelo curso pretendido, 

será realizado um sorteio público classificatório. Este sorteio será realizado dia 26/04/2019, 

segunda-feira, às 19h, na Coordenação de Extensão do IFRS Campus Rolante localizado na 

Rodovia RS 239, Km 68 - Rolante/RS; 

4.4 Os candidatos selecionados após sorteio público deverão realizar a matrícula 

presencialmente nos cursos de extensão nos dias 30/04 e 01/05 na sede do Campus Rolante, 

sala T2, das 8h às 20h; 

4.5. Para realizar a matrícula, os candidatos deverão portar os seguintes documentos originais: 

 4.5.1. Documento de identidade (RG ou CNH); 

  4.5.2. CPF (quando o número não constar no documento de identidade); 

  4.5.3. Comprovante de residência ou declaração de endereço. 

4.5 O candidato que não efetuar a matrícula no período descrito no item 4.4, perderá a vaga 

automaticamente, sendo chamado o suplente. 

5. CURSOS OFERECIDOS 

5.1. Abaixo um resumo sobre os cursos oferecidos. Maiores informações no Anexo I. 

5.1.1. Violão para Iniciantes 

Introdução ao violão popular, acordes, cifras, ritmos básicos e repertório. 

5.1.2. Informática para 3ª idade  

O curso visa proporcionar às pessoas da terceira idade do município de Rolante (RS) 

e adjacências melhor compreensão e aplicação dos fundamentos básicos de informática, o 

participante será capaz reconhecer o sistema operacional Windows, através da execução de 

rotinas de gerenciamento de arquivos e pastas, utilizar os principais recursos e ferramentas 

de editores de texto, bem como a formatação de textos, ferramentas para apresentação de 

trabalhos, efetuar operações em planilhas eletrônicas e realizar tarefas essenciais na 

Internet. Ainda, será abordado como utilizar o e-mail e suas ferramentas, acesso a rede de 

computadores de forma eficiente e consciente dos riscos com programas e softwares 

maliciosos. 

 

http://www.ifrs.edu.br/rolante/
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5.1.3. Montagem e Manutenção de Computadores  

Neste curso serão abordados os diferentes componentes que compõem um 

computador pessoal. Serão abordados em detalhe seus diferentes componentes, bem como 

a maneira correta de serem manuseados, configurados e como resolver os problemas de 

maior ocorrência. Também serão ensinados conceitos básicos de sistemas operacionais, 

quais os cuidados básicos necessários que um operador deve ter. Serão identificados os 

principais problemas e como devem ser resolvidos. As aulas terão um enfoque prático, onde 

os alunos terão oportunidade de aplicarem diretamente os conhecimentos teóricos. 

5.1.4. Produção Artesanal de Cerveja para Iniciantes 

Curso básico de Produção de Cerveja Artesanal tem como objetivo proporcionar aos 

iniciantes na produção de cerveja caseira os conhecimentos necessários para a produção de 

sua cerveja artesanal. Será feito uma apresentação teórica sobre o histórico da cerveja e 

seus principais estilos, matérias-primas (malte, água, lúpulo e levedura), manipulação e 

propagação de fermento cervejeiro, os equipamentos necessários para o processo de 

fabricação e como montar sua receita. Demonstração prática do processo de produção de 

cerveja. 

5.1.5. Inglês Básico – Elementary level II 

O curso Inglês Básico – Elementary level II terá como objetivo auxiliar na construção 

dos conhecimentos dos alunos nas quatro habilidades da Língua Inglesa (fala, escrita, leitura 

e audição) com ênfase dada à leitura e compreensão de textos orais e escritos em nível 

básico. 

5.1.6. Inglês Básico – Elementary level III 

O curso Inglês Básico – Elementary level III terá como objetivo ampliar os 

conhecimentos dos alunos nas quatro habilidades da Língua Inglesa (fala, escrita, leitura e 

audição) com ênfase dada à leitura e a compreensão de textos orais e escritos de nível 

básico. Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de se comunicar com segurança em 

Língua Inglesa, fazendo o uso de estruturas gramaticais simples, conseguindo fornecer 

informações pessoais, fazer questionamentos, localizar-se geograficamente a partir de 

pontos chave, relacionar os conhecimentos desenvolvidos com seu meio social e interagir 

fazendo uso da compreensão/expressão oral e escrita. 

 

http://www.ifrs.edu.br/rolante/
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5.1.7. Espanhol – Módulo I 

O primeiro módulo do curso de espanhol terá como objetivo apresentar a língua 

espanhola como língua estrangeira. Para tanto, serão apresentadas aos alunos as principais 

formas de apresentar-se e despedir-se, o alfabeto fonético, vocabulário relacionado aos dias 

da família, animais, mundo escolar etc. Além disso, questões relacionadas à cultural de 

língua espanhola serão abordados, como é o caso das festas, comidas típicas e aspectos 

culturais dos países hispanohablantes.  

6. REALIZAÇÃO DAS AULAS 

6.1. As aulas serão realizadas no IFRS Campus Rolante localizado na Rodovia RS 239, Km 68 - 

Rolante/RS, sendo as datas iniciais e finais das aulas de cada curso expostos no Anexo I. 

7. DO CRONOGRAMA 

7.1. As etapas e prazos do Edital de Seleção dos Cursos de Extensão ficam assim definidos: 

Etapas Prazos 

1. Publicação do Edital de Seleção 15/03/2019 

2. Período das inscrições 18/03 a 18/04/2019 

3. Publicação preliminar das inscrições homologadas 22/04/2019 

4. Período de interposição de recursos para as inscrições não 

homologadas 
23/04 a 24/04/2019 

5. Realização do sorteio público classificatório das inscrições 

homologadas para cada curso, após interposição de recursos 
26/04/2019 

6. Publicação final dos candidatos selecionados 29/04/2019 

7. Período de Matrícula  30/04 a 01/05/2019 

7. Início das aulas dos Cursos de Extensão 
Conforme estabelecido para 

cada curso no Anexo I. 

*Se o estudante não comparecer nas duas primeiras aulas, mesmo tendo efetuado a matrícula, 

perderá o direito à vaga, sendo chamado o próximo da lista classificatória do sorteio público. 
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8. CERTIFICAÇÃO 

8.1. A frequência mínima presencial para certificação é 75% do total de aulas oferecidas. 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. Dúvidas e maiores informações sobre os cursos serão respondidas no IFRS Campus Rolante 

localizado na Rodovia RS 239, Km 68 - Rolante/RS, sala T2, das 8h às 19h. Outras informações 

podem ser obtidas pelos telefones (51) 3547-9601 e (51) 3547-9615 ou pelo e-mail 

extensao@rolante.ifrs.edu.br. 

 

 

Rolante/RS, 15 de março de 2019. 

 

 

 

Luciano Nascimento Corsino 

 Diretor-geral Substituto do Campus Rolante 

  

http://www.ifrs.edu.br/rolante/
mailto:extensao@rolante.ifrs.edu.br
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ANEXO I - Quadro de informações sobre os Cursos de Extensão disponíveis no Edital: 

 

Curso Vagas *C.H. Período das aulas Requisitos Dias e horários das aulas 

Violão para Iniciantes 20 20h 07/05 a 06/08 Possuir violão. Terças-feiras, das 17h e 30 min às 19h 

Informática para 3ª idade  15 30h 14/05 a 16/07 
Ser alfabetizado e possuir idade 

superior a 50 anos 
Terças-feiras, das 14h às 17h e 30 min 

Montagem e Manutenção de 

Computadores 
20 20h 15/05 a 17/07 

Estar cursando ou já ter concluído 

o ensino médio. 

Quartas-feiras, das 19h às 22h e 30 

min 

Produção Artesanal de Cerveja para 

Iniciantes 
30 20h 18/05 a 08/06 Ser maior de 18 anos 

Sábados, das 9h às 12h e no dia 08/06 

será das 9h às 12h e 13h às 16h. 

Espanhol – Modulo I 30 30h 07/05 a 03/09 Ensino Fundamental Completo 
Terças-feiras, das  19h e 30 min às 21h 

e 30 min. 

Inglês Básico – Elementary level II 30 20h 02/05 a 04/07 
Ter concluído o curso Inglês 

Básico – Elementary level I 
Quintas-feiras, das 13h às 15h 

Inglês Básico – Elementary level III 30 20h 02/05 a 04/07 
Ter concluído o curso Inglês 

Básico – Elementary level II 
Quintas-feiras, das 17h às 19h 

* C.H.: Carga Horária      
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