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EDITAL Nº 30 DE 25 DE JULHO DE 2019 

 
SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA O CURSO DE EXTENSÃO EM INGLÊS BÁSICO I 

 
 
1. DO OBJETIVO 

 
1.1 O presente edital visa à seleção de estudantes para o Curso de Extensão em Inglês Básico I, 

ofertado pelo Campus Viamão. 
 
 

2. DO CURSO 

 

2.1 O Curso de Extensão em Inglês Básico I, a ser ofertado em 2019/2, terá duração de quatro 
meses, com quatro horas semanais de aula, totalizando 60 horas presenciais. 
 

2.2 Ao final do curso, se aprovado, o estudante receberá certificado de conclusão correspondente ao 
nível cursado (Básico I). 

 
2.3 A progressão do estudante para o nível subsequente, caso este seja ofertado, ocorrerá mediante 
sua aprovação. Esta requer aproveitamento de, no mínimo, 70% (média 7,0) e frequência mínima às 

aulas de 75%. 
 
2.4 O curso de Inglês Básico I ocorrerá nos seguintes dias e horários: terças e quintas-feiras, das 

14h às 16h. 
 

2.5 As aulas de Inglês Básico I terão início no dia 20 de agosto de 2019 (terça-feira). 
 

 

3. DAS INSCRIÇÕES E DE SEUS REQUISITOS 

 

3.1 Poderão participar do curso pessoas pertencentes à comunidade interna e externa ao Campus 
Viamão. O nível de escolaridade mínimo é o Ensino Fundamental incompleto. A idade mínima 
requerida é de 14 anos completos no ato de inscrição. 

 
3.2 O candidato poderá participar somente de um dos cursos ofertados pelo Campus Viamão: Inglês 

ou Espanhol, devendo optar já no ato de inscrição. 
 
3.3 As inscrições ocorrerão de forma online, no período de 06 a 08 de agosto de 2019. O link de 

acesso ao formulário será disponibilizado no site da instituição (https://ifrs.edu.br/viamao) quando 
do início do período de inscrições. 

 

https://ifrs.edu.br/viamao/
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3.3.1 O acesso ao link e o preenchimento correto das informações solicitadas no formulário online é 
de inteira responsabilidade do candidato. 

 
3.4 A lista de inscrições homologadas será divulgada no dia 09 de agosto de 2019 no site da 

instituição: https://ifrs.edu.br/viamao. 
 
 

4. DAS VAGAS 

 

4.1 Serão ofertadas vinte e cinco (25) vagas para o curso de Inglês Básico I, com horário conforme 
descrito no item 2.4. 
 

4.2 Para o preenchimento das 25 vagas da turma serão observados os seguintes critérios de 

reserva: 
 

I. Dez (10) vagas para alunos do IFRS – Campus Viamão regularmente matriculados; 
II. Oito (8) vagas para comunidade externa; 

III. Duas (2) vagas para servidores do IFRS – Campus Viamão; 
IV. Cinco (5) vagas para indígenas e quilombolas. 
 

4.3 Sendo o número de inscrições superior ao número de vagas ofertadas, será feito um sorteio 

público, previsto para às 14h do dia 12 de agosto de 2019, nas dependências do Campus Viamão. 
 
4.4 As vagas serão preenchidas pelos primeiros 25 nomes sorteados, respeitando a reserva de vagas 

indicada no item 4.2 deste edital. 
 

4.5 No caso do não preenchimento de alguma das vagas, de acordo com os critérios indicados no 

item 4.2, serão observados os seguintes critérios para o preenchimento das vagas remanescentes: 
 

I. Vagas reservadas para servidores e/ou alunos serão abertas para a comunidade externa; 
II. Vagas reservadas para a comunidade externa serão abertas para alunos do IFRS – Campus 

Viamão regularmente matriculados; 
III. Vagas reservadas para indígenas e quilombolas serão abertas para a comunidade externa, 
alunos do IFRS – Campus Viamão regularmente matriculados e servidores do IFRS – Campus 

Viamão. 
 

4.6 Caso as vagas sejam todas preenchidas, será elaborado um ordenamento de quinze (15) 
suplentes. 
 

4.7 A lista de selecionados e a lista de suplentes serão divulgadas no dia 13 de agosto de 2019 nas 

dependências do Campus e no site da instituição: https://ifrs.edu.br/viamao. 
 
 

 
 

https://ifrs.edu.br/viamao/
https://ifrs.edu.br/viamao/
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5. DAS MATRÍCULAS 

 
5.1 As matrículas dos selecionados ocorrerão de forma presencial, impreterivelmente nos dias 14 e 

15 de agosto de 2019, no Setor de Registros Acadêmicos do Campus Viamão, conforme os 
seguintes horários: 
 

I. Dia 14 de agosto (quarta-feira): das 15h às 21h. 
II. Dia 15 de agosto (quinta-feira): das 9h às 14h. 

 
5.1.1 Para efetivar a matrícula, é necessário trazer original e cópia dos seguintes documentos: 
 

I. Documento de identidade; 
II. CPF; 

III. Comprovante de escolaridade; 
IV. Comprovante de endereço. 
 

5.2 No caso de não comparecimento para a realização da matrícula, a vaga será ocupada por um 
candidato da lista de suplentes, conforme o ordenamento estabelecido no sorteio público. Suplentes 

poderão ser chamados a qualquer tempo, até a data limite de 02 de setembro de 2019. 
 
5.3 O estudante matriculado terá sua vaga automaticamente assegurada para o nível seguinte – se e 

quando houver –, desde que aprovado conforme os critérios expostos no item 2.3 deste edital. 
 
 

6. DO DESLIGAMENTO DO CURSO 

 

6.1 Em caso de reprovação ou de abandono do semestre, o estudante será automaticamente 
desligado do curso, perdendo sua vaga. Caso queira retornar ao curso, não mais terá a sua vaga 
garantida, estando sujeito a outros processos seletivos previstos em novos editais. 

 
6.1.1 Entende-se também por abandono o aluno matriculado que não comparecer às aulas da 

primeira semana do curso, sendo igualmente desligado e deixando sua vaga disponível para 
possíveis suplentes.   
 

 
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
7.1 O Campus Viamão se reserva o direito de rever os termos deste edital a qualquer tempo, 
respeitado o princípio da publicidade.  

 
7.2 Os casos omissos serão tratados pela Coordenação dos Cursos. 
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8. DO CRONOGRAMA 

 

 

Inscrições online 06/08 a 08/08 

Divulgação das inscrições homologadas 09/08 

Sorteio público 12/08 

Divulgação dos selecionados e suplentes  13/08 

Matrícula presencial dos selecionados 14/08 e 15/08 

Divulgação do resultado final 16/08 

Início das aulas 20/08 

Chamamento de suplentes Até 02/09 

 
 

 
 

Viamão, 25 de julho de 2019. 

 
 

Mário San Segundo 
Diretor Geral em exercício 

Portaria nº 131/2018 


