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RETIFICAÇÃO 

 
EDITAL CAMPUS VACARIA N° 41/2021  

SELEÇÃO DE PARTICIPANTES PARA O CURSO DE EXTENSÃO DE FUNDAMENTOS DA 
COMPOSTAGEM 

 
O(a) Diretor(a)-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 
presente RETIFICAÇÃO do Edital IFRS Campus Vacaria nº 41/2021 – seleção de participantes para 
o Curso de Extensão de Fundamentos da Compostagem 

 
No item 2 – DOS OBJETIVOS, onde se lê: 
 

2.1. O Campus Vacaria, por meio do curso de extensão Fundamentos da Compostagem, tem 
por objetivos:  
a) O curso de Fundamentos da Compostagem tem como objetivo principal a oferta e 
consolidação de conhecimento relevantes aos cidadãos, jovens, estudantes e profissionais, no 
amplo contexto das práticas de compostagem. 
b) compreender os aspectos científicos relacionados aos materiais e processos da 
compostagem, envolvendo noções físicas, químicas e biológicas, geológicas, agrícolas, sociais, 
ambientais e econômicas;  
c) conhecer as principais técnicas e equipamentos empregados nas práticas de compostagem, 
seus diferentes métodos e escalas; 
d) interpretar, planejar, executar e acompanhar as condições, os materiais e os processos e 
fluxos fundamentais da compostagem de resíduos sólidos orgânicos; 

e) aprofundar seus conhecimentos e experiências através de desenvolvimento de 
autonomia para pesquisa e sistematização de práticas científicas, técnicas e sociais 
relacionados à compostagem e à sustentabilidade. 

 
LEIA-SE: 
 

2.1. O Campus Vacaria, através do curso de formação inicial e continuada em Fundamentos da 
Compostagem, tem por objetivo principal a oferta e a consolidação de conhecimentos 
relevantes aos cidadãos, jovens, estudantes e profissionais, no amplo contexto das práticas de 
compostagem. 
2.2. Além de dominar os princípios práticos da compostagem o estudante formado no curso 
será capaz de: 
a) compreender os aspectos científicos relacionados aos materiais e processos da 
compostagem, envolvendo noções físicas, químicas e biológicas, geológicas, agrícolas, sociais, 
ambientais e econômicas; 
b) conhecer as principais técnicas e equipamentos empregados nas práticas de compostagem, 
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seus diferentes métodos e escalas; 
c) interpretar, planejar, executar e acompanhar as condições, os materiais e os processos e 
fluxos fundamentais da compostagem de resíduos sólidos orgânicos; 
d) aprofundar seus conhecimentos e experiências através de desenvolvimento de autonomia 
para pesquisa e sistematização de práticas científicas, técnicas e sociais relacionados à 
compostagem e à sustentabilidade. 

 
No item 5 – DOS REQUISITOS, onde se lê: 
 

5.1. É requisito para participar do curso de extensão:  
a) Ensino médio completo.  
 
 LEIA-SE: 
 
5.1. É requisito para participar do curso de extensão:  
a) Ensino médio completo ou em andamento.  
 

 
 

 
Vacaria (RS), 13 de agosto de 2021.  

 
Gilberto Luiz Putti 

Diretor(a) Geral do Campus Vacaria do IFRS 
Portaria nº 161/2020  
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