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RETIFICAÇÃO 2 
EDITAL CAMPUS VACARIA Nº 19/2020 

 
 

INSCRIÇÃO DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS PARA A REALIZAÇÃO DE 
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS (APNPs) 

 
 

O Diretor-geral do Campus Vacaria do Instituto Federal de Educação, Ciência e            
Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), no uso de suas atribuições legais, torna público a                
Retificação 2 do Edital Campus Vacaria nº 19/2020 – Inscrição de estudantes regularmente             
matriculados para a realização de Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs), de           
acordo com a Resolução nº 038, de 21 de agosto de 2020, do Conselho Superior (Consup) do                 
IFRS. 
 

ONDE SE LÊ:  

4. DO CRONOGRAMA 

4.1. As fases e prazos deste edital ficam assim definidos: 
 

Fases Prazos 
1. Publicação do edital  01/09/2020 
2. Período de inscrição 01 a 05/09/2020 
3. Divulgação  das inscrições homologadas  08/09/2020 após 18h00 
4. Início da realização das APNPs  14/09/2020 

 

5. DOS REQUISITOS 

5.1. Estar regularmente matriculado em um curso técnico, de graduação ou de pós-graduação            
do Campus Vacaria e/ou na condição do ponto 2.2; 

5.2. Dispor de internet e dispositivos eletrônicos para acessar aos materiais disponibilizados de             
forma digital 

a) Alunos, em em conformidade com o 5.1, efetivamente contemplados em edital de            
Inclusão Digital posterior ao período de inscrição deste edital terão oportunidade de            
registrar interesse em componentes ofertados no módulo II. 

5.3. A homologação das inscrições será feita após análise da coordenação de curso. 
 

6. DAS INSCRIÇÕES 
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6.1. O período de inscrição para as APNPs é de 01/09 a 05/09/2020. 

6.2. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente através do formulário eletrônico: 

a) para os cursos semestrais por meio do link: https://forms.gle/YsRULumWzDM75oQW9 
b) para os cursos integrados por meio do link: https://forms.gle/Zh1C3o8Pnp7Exx6n9 

6.3 O(A) estudante de cursos semestrais deverá selecionar o nível (técnico, graduação ou             
pós-graduação) e o curso em que está matriculado e, na sequência, indicar os componentes              
curriculares para os quais deseja realizar APNPs. 

 

LEIA-SE:  

4. DO CRONOGRAMA 

4.1. As fases e prazos deste edital ficam assim definidos: 
 

Fases Prazos 
1. Publicação do edital  01/09/2020 
2. Período de inscrição 01 a 09/09/2020 às 12h00 
3. Divulgação  das inscrições homologadas  10/09/2020 após 18h00 
4. Início da realização das APNPs  14/09/2020 

 

5. DOS REQUISITOS 

5.1. Estar regularmente matriculado em um curso técnico, de graduação ou de pós-graduação            
do Campus Vacaria e/ou na condição do ponto 2.2; 

5.2. Dispor de internet e dispositivos eletrônicos para acessar aos materiais disponibilizados de             
forma digital 

5.3. A homologação das inscrições será feita após análise da coordenação de curso. 

 

6. DAS INSCRIÇÕES 

6.1. O período de inscrição para as APNPs é de 01/09 a 09/09/2020 às 12h00. 

6.2. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente através do formulário eletrônico: 

a) para os cursos semestrais por meio do link: https://forms.gle/SrhGxLUnBgprkx3m6 
b) para os cursos integrados por meio do link: https://forms.gle/NqYKJr527dSHt5gy8 
 

https://forms.gle/SrhGxLUnBgprkx3m6
https://forms.gle/NqYKJr527dSHt5gy8
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6.3 O(A) estudante de cursos semestrais deverá selecionar o nível (técnico, graduação ou             
pós-graduação) e o curso em que está matriculado e, na sequência, indicar os componentes              
curriculares para os quais deseja realizar APNPs. 

 

 
 

Vacaria  (RS), 08 de setembro de 2020. 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Gilberto Luíz Putti 

Diretor-geral do Campus Vacaria do IFRS 
Portaria nº 161/202 

 


