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RETIFICAÇÃO Nº 01 
EDITAL CAMPUS ROLANTE Nº 011/2021  

SELEÇÃO PARA CURSO DE EXTENSÃO – 2021 
 

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 a Retificação Nº 01 do Edital de Seleção de estudantes para 
Curso de Extensão na modalidade EaD 2021: Treinamento Olimpíadas de 
Matemática, conforme segue: 

 

 ONDE SE LÊ: 

 

2. INSCRIÇÕES 

2.1. O curso está divido em três módulos conforme item 5 deste edital, haverá um 
período de inscrição para cada módulo, podendo o estudante escolher qual módulo 
participar. Os selecionados para o primeiro módulo estão automaticamente 
inscritos para os módulos seguintes.  

2.1.1. As inscrições para o primeiro módulo estarão abertas a partir do dia 07 de 
junho de 2021 e encerram-se dia 13 de junho de 2021; 

2.1.2. As inscrições para o segundo módulo estarão abertas a partir do dia 26 de 
julho de 2021 e encerram-se dia 29 de julho de 2021; 

2.1.3. As inscrições para o primeiro módulo estarão abertas a partir do dia 06 de 
setembro de 2021 e encerram-se dia 15 de setembro de 2021; 
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 LEIA-SE 

 

2.1. O curso está divido em três módulos conforme item 5 deste edital, haverá um 
período de inscrição para cada módulo, podendo o estudante escolher qual módulo 
participar. Os selecionados para o primeiro módulo estão automaticamente 
inscritos para os módulos seguintes.  

2.1.1. As inscrições para o primeiro módulo estarão abertas a partir do dia 07 de 
junho de 2021 e encerram-se dia 13 de junho de 2021; 

2.1.2. As inscrições para o segundo módulo estarão abertas a partir do dia 15 de 
julho de 2021 e encerram-se dia 20 de julho de 2021; 

2.1.3. As inscrições para o terceiro módulo estarão abertas a partir do dia 06 de 
setembro de 2021 e encerram-se dia 15 de setembro de 2021; 

 

 

Rolante/RS, 15 de julho de 2021. 

 

Cláudia Dias Zettermann 
Diretora-geral do Campus Rolante 

 


