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EDITAL CAMPUS ROLANTE Nº 025/2022  

SELEÇÃO PARA CURSO DE EXTENSÃO – 2022 
 

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 Campus Rolante N°025/2022 - Seleção de participantes para o Curso de Extensão 
Informática para a 3° Idade, conforme segue: 

 

1. OBJETIVOS 

1.1.  Selecionar membros da comunidade externa e interna para participar do curso de extensão  na 

modalidade formação continuada; 

1.2.  Realizar a inclusão digital de pessoas acima de 50 anos. Através desta ação, pretende-se 

desenvolver nos idosos, competências e habilidades fundamentais para o uso das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC); 

 1.2.1. Serão abordados os seguintes conteúdos: a) promover a aprendizagem sobre a parte 

física do computador; b) apresentar os principais recursos do computador, o sistema 

operacional disponível e programas, tais como edição de texto e calculadora, c) utilizar 

diversas ferramentas e recursos da Internet; d) participar de redes sociais. As aulas terão um 

enfoque prático, onde os alunos terão oportunidade de aplicarem diretamente os 

conhecimentos teóricos. Espera-se com este curso melhorar a compreensão dos idosos sobre 

as ferramentas digitais. 

2. INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições estarão abertas a partir do dia  01º de novembro de 2022 e encerram-se dia 07 
de novembro de 2022; 

2.2. As inscrições deverão ser realizadas: 

2.2.1. Pelo formulário on-line disponível: Formulário on-line  

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

2.3.1. Número do Documento de identidade (RG ou CNH); 

2.3.2. Número do CPF. 

 

 

https://ifrs.edu.br/rolante/
https://ifrs.edu.br/rolante/
mailto:extensao@rolante.ifrs.edu.br
https://forms.gle/cQNLy33XyMiAMyeF6
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3. REQUISITOS PARA A CANDIDATURA 

3.1.  Pré-requisitos:   

3.1.1. Ensino fundamental  incompleto. 

4. VAGAS E SELEÇÃO 

4.1. Número de vagas: 20 

4.2. Caso não ocorra a homologação da inscrição, do candidato no curso, conforme descrito no 
item 3 do cronograma, o candidato poderá interpor recurso dentro do cronograma estabelecido 
pelo presente Edital através do link: Formulário de recurso. 

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. O sorteio será transmitido on-line. 

5. REALIZAÇÃO DAS AULAS 

5.1. Local: Campus Rolante; 

   5.2. Período: De 16  à 25 de novembro; 

5.3. Horário: 14hs às 17hs. 

6. DO CRONOGRAMA 

6.1. As etapas e prazos do Edital de Seleção do Curso de Extensão ficam assim definidos: 

Etapas Prazos 

1. Publicação do Edital de Seleção. 01/11/2022 

2. Período das inscrições. 01/11/2022 a 07/11/2022 

3. Publicação preliminar das inscrições homologadas. 08/11/2022 

4. Período de interposição de recursos para as inscrições não 
homologadas. 

09/11/2022 

5. Publicação final das inscrições homologadas. 10/11/2022 

6. Realização do sorteio público classificatório das inscrições 
homologadas, após interposição de recursos. 

11/10/22 

7. Publicação final dos candidatos selecionados. 11/10/22 

8. Periodo de Matrícula 14 a 15/11/2022 

https://ifrs.edu.br/rolante/
https://ifrs.edu.br/rolante/
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https://forms.gle/LFCgVxLkeLc6bfTcA
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7. Início das aulas. 16/11/2022 

8. Encerramento. 25/11/2022 

 

   7. CERTIFICAÇÃO 

7.1. A frequência mínima nos encontros presenciais para certificação é 75% do total de aulas 
oferecidas e aproveitamento de 60%. 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. É responsabilidade de cada participante acompanhar as publicações referentes a este edital.  

8.2. A qualquer tempo este edital poderá ser revogado, retificado ou anulado, no todo ou em parte, 
por motivo de interesse público, sem que isso implique direito à indenização de qualquer natureza. 
8.3. Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do projeto juntamente com a Comissão 
de Gerenciamento de Ações de Extensão (CGAE). 

8.1. Dúvidas e maiores informações sobre o curso serão respondidas no e-mail: 
extensao@rolante.ifrs.edu.br. 

 

Rolante/RS, 01º de novembro de 2022. 

 

 

Cláudia Dias Zettermann 
Diretora-geral do Campus Rolante 
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