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EDITAL CAMPUS ROLANTE Nº 10/2020  

SELEÇÃO PARA CURSO DE EXTENSÃO – 2020 
 

A DIRETORA-GERAL DO CAMPUS ROLANTE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria Nº 159, de 17/02/2020, publicada no DOU, de 27/02/2020, p. 12 torna público o Edital de 

Seleção de estudantes para Curso de Extensão na modalidade EaD 2020: Treinamento para 

Olimpíadas de Matemática, conforme segue: 

1. OBJETIVOS 

1.1.  Abrir seleção para o ingresso no curso de extensão na modalidade formação continuada; 

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

pessoal por meio da participação em curso de curta duração. 

2. INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições estarão abertas a partir do dia 17 de agosto de 2020 e encerram-se dia 30 de 

agosto de 2020; 

2.2. As inscrições podem ser realizadas pelo formulário on-line disponível: 

https://forms.gle/PqVt5vZAC9YqpGuf8 

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. Conforme Anexo I deste edital. 
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4.2. Caso não ocorra a homologação da inscrição do candidato no curso, o candidato poderá interpor 

recurso dentro do cronograma estabelecido pelo presente Edital através do link: 

https://forms.gle/JdAokNZvm1nJLtqP7 

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 

uma sorteio público classificatório. Este sorteio será realizado dia 02 de setembro de 2020 de forma 

on-line via google meet às 17 horas, através do endereço eletrônico: meet.google.com/jfr-tggh-

kqq 

4.4. Os candidatos selecionados após sorteio público deverão realizar a matrícula na plataforma 

de ensino Moodle do IFRS com a chave de acesso disponibilizada via e-mail pelo coordenador do 

curso até dia 06 de setembro de 2020. 

 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); 

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

automaticamente, sendo chamado o suplente. 

5. CURSO OFERECIDO 

5.1. Abaixo um resumo sobre o curso oferecido. Maiores informações no Anexo I. 

6. REALIZAÇÃO DAS AULAS 

6.1. O curso Treinamento Olimpíadas de Matemática é um curso que propicia ao aluno participante 

das Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, sendo ele aluno do IFRS campus Rolante 

ou aluno de outra rede de ensino do município de Rolante, ter um contato mais aprofundado com a 

matemática. Trabalhando com a metodologia de resolução de problemas o participante do projeto 

poderá se aprofundar em conhecimentos matemáticos diretamente ligados a OBMEP. Como 

consequência melhorar seu desempenho na avaliação nacional, seu desempenho nas disciplinas da 

área das exatas e seu raciocínio lógico. As atividades virtuais serão por encontros semanais, além 
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disso, terão atividades de resolução de problemas e simulados para continuarem com o 

desenvolvimento de suas habilidades no decorrer da semana. 

7. DO CRONOGRAMA 

7.1. As etapas e prazos do Edital de Seleção do Curso Treinamento para Olimpíadas de Matemática 

fica assim definido: 

Etapas Prazos 

1. Publicação do Edital de Seleção. 17/08/2020 

2. Período das inscrições. 17/08/20 à 30/08/2020 

3. Publicação preliminar das inscrições homologadas. 31/08/2020 

4. Período de interposição de recursos para as inscrições não 

homologadas. 
31/08/20 e 01/09/2020 

5. Realização do sorteio público classificatório das inscrições 

homologadas para cada curso, após interposição de recursos. 
02/09/2020 

6. Publicação final dos candidatos selecionados. 03/09/2020 

7. Período de Matrícula. 03/09/20 à 06/09/2020 

8. Chamada dos Suplentes. 07/09/2020 

9. Início das aulas do Curso. 08/09/2020 
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8. CERTIFICAÇÃO 

8.1. A frequência mínima nos encontros virtuais para certificação é 75% do total de aulas oferecidas. 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. Dúvidas e maiores informações sobre o curso serão respondidas no e-mail: 

douglas.manenti@rolante.ifr.edu.br (coordenador do curso).  Outras informações podem ser obtidas 

pelos telefones (51) 3547-9614 e (51) 3547-9615 ou pelo e-mail extensao@rolante.ifrs.edu.br. 

 

Rolante/RS, 17 de agosto de 2020. 

 

Cláudia Dias Zettermann* 

Diretora-geral do Campus Rolante 
(O documento original irá ser assinado e arquivado no Gabinete da Direção-Geral 

após o retorno às atividades presenciais)   
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ANEXO I - Quadro de informações sobre o Curso de Extensão disponíveis no Edital: 

 

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

Treinamento para Olimpíadas de Matemática 10 80 
De setembro de 2020 

até março de 2021 

 

Ser estudante matriculado na 

Educação Básica, nas redes públicas e 

privadas de ensino no município de 

Rolante – RS; 

e 

Ser aluno do 8º ou 9º ano do ensino 

fundamental ou aluno de qualquer 

ano do ensino médio. 

 

Encontros virtuais nas Terça-feira das 19h 

às 20h40min. 

Treinamento para Olimpíadas de Matemática 10 80 
De setembro de 2020 

até março de 2021 

 

Ser aluno matriculado em qualquer 

curso técnico integrado ao ensino 

médio do IFRS Campus Rolante. 

 

Encontros virtuais nas Terça-feira das 19h 

às 20h40min. 

* C.H.: Carga Horária      
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