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Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Campus Campus Campus Viamão
Diretoria de Ensino

RETIFICAÇÃO Nº 01, DE 27 DE MAIO DE 2021
EDITAL Nº 08, DE 10 DE MAIO DE 2021 SOLICITAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE

CONHECIMENTOS AFINS AOS COMPONENTES CURRICULARES DOS CURSOS TÉCNICOS
CONCOMITANTES, SUBSEQUENTES E SUPERIORES EM TECNOLOGIA DO CAMPUS VIAMÃO DO IFRS

Onde se lê:

1. DO PRAZO DAS INSCRIÇÕES
As inscrições para a avaliação de Cer�ficação de Conhecimentos deverão ser solicitadas através
do preenchimento de formulário on-line específico, disponibilizado em
h�ps://ifrs.edu.br/viamao/ensino/registros-academicos/formularios, no período de 10/05/2021 a
21/05/2021.

Leia-se:
1. DO PRAZO DAS INSCRIÇÕES

As inscrições para a avaliação de Cer�ficação de Conhecimentos deverão ser solicitadas através do
preenchimento de formulário on-line específico, disponibilizado em
h�ps://ifrs.edu.br/viamao/ensino/registros-academicos/formularios, no período de 10/05/2021 a
28/05/2021.

Onde se lê:

1.1 CRONOGRAMA:

DATA E HORA ATIVIDADE LOCAL

10/05/2021 a 21/05/2021 Período de inscrições

Formulário on-line disponibilizado
junto ao site ins�tucional

25/05/2021

Homologação das inscrições,
divulgação do calendário e

formatos de avaliações

Publicação no site ins�tucional

31/05/2021 a 04/06/2021 Realização das avaliações
De acordo com cronograma a ser
publicado no site,  e enviado por
e-mail aos estudantes  com
solicitação homologada

07/06/21 Publicação dos resultados   Publicação no site ins�tucional

Leia-se:

  1.1 CRONOGRAMA:

DATA E HORA ATIVIDADE LOCAL

10/05/2021 a 28/05/2021 Período de inscrições Formulário on-line disponibilizado junto
ao site ins�tucional
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04/06/2021

Homologação das
inscrições, divulgação

do calendário e
formatos deavaliações

Publicação no site ins�tucional

07/06/2021 a 11/06/2021 Realização das avaliações

De acordo com cronograma a ser
publicado no site, e enviado por e-

mail aos estudantes com
solicitação homologada

16/06/21 Publicação dos resultados
Publicação no site ins�tucional

Onde lê-se:

2. DO REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
Para  efe�var  a  inscrição,  o  acadêmico  interessado  deverá  realizar  a  solicitação  através do
preenchimento de formulário on-line específico, disponibilizado em
h�ps://ifrs.edu.br/viamao/ensino/registros-academicos/formularios, no período de 10/05/2021  a
21/05/2021, indicando o componente curricular para a qual deseja realizar avaliação.

 Leia-se:

2. DO REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
Para  efe�var  a  inscrição,  o  acadêmico  interessado  deverá  realizar  a  solicitação  através do
preenchimento de formulário on-line específico, disponibilizado em
h�ps://ifrs.edu.br/viamao/ensino/registros-academicos/formularios, no período de 10/05/2021  a
28/05/2021, indicando o componente curricular para a qual deseja realizar avaliação.

Onde Lê-se:
4. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
As inscrições deferidas pela Diretoria de Ensino serão homologadas e publicadas no dia 25 de maio
de 2021, no site do Campus Viamão, de acordo com o Cronograma (item 1.1) do presente Edital.

Leia-se:
4. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
As inscrições deferidas pela Diretoria de Ensino serão homologadas e publicadas no dia 04 de junho
de 2021, no site do Campus Viamão, de acordo com o Cronograma (item 1.1) do presente Edital.

Onde se lê:
7. DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES
As avaliações ocorrerão entre os dias 31/05/2021 a 04/06/2021, de acordo com cronograma a ser
publicado juntamente à homologação das inscrições no dia 25 de maio de 2021, e estará disponível a
par�r desta data no site do Campus Viamão.
É de responsabilidade de cada aluno requerente observar a data, horário de avaliações e formas de
acesso, por ocasião da homologação das inscrições.
No caso do uso de ambientes virtuais: o aluno que não acessar a sala virtual de avaliação no horário
estabelecido, não poderá requerer período especial para nova aplicação da avaliação.
Os horários e salas virtuais estabelecidos para as avaliações poderão sofrer alterações, que deverão ser
comunicadas previamente aos alunos que solicitaram Cer�ficação de   Conhecimentos  através dos
formulários on-line.
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Leia-se:

7. DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES
As avaliações ocorrerão entre os dias 07/06/2021 a 11/06/2021, de acordo com cronograma a ser
publicado juntamente à homologação das inscrições no dia 04 de junho de 2021, e estará disponível a
par�r desta data no site do Campus Viamão.
É de responsabilidade de cada aluno requerente observar a data, horário de avaliações e formas de
acesso, por ocasião da homologação das inscrições.
No caso do uso de ambientes virtuais: o aluno que não acessar a sala virtual de avaliação no horário
estabelecido, não poderá requerer período especial para nova aplicação da avaliação.
Os horários e salas virtuais estabelecidos para as avaliações poderão sofrer alterações, que deverão ser
comunicadas previamente aos alunos que solicitaram Cer�ficação de Conhecimentos através dos 
formulários on-line.

Onde se lê:

8. DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO
Serão considerados aprovados os alunos que ob�verem nota igual ou superior a 7,0 (sete), em cada
uma das avaliações realizadas.
Os alunos que não ob�verem aprovação deverão cursar regularmente o componente curricular para
integralização do Curso.
Os resultados das avaliações serão publicados no dia 07 de junho de 2021, no site do Campus 
Viamão e registrados no histórico escolar do aluno: 
h    t  tps://ifrs.edu.br/viamao/ensino/registros-academicos/editais  .
A data de publicação dos resultados das avaliações no site do Campus Viamão também poderá sofrer
alteração, conforme ocorram alterações no cronograma de realização das provas.

Leia-se:

8. DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO
Serão considerados aprovados os alunos que ob�verem nota igual ou superior a 7,0 (sete), em cada 
uma das avaliações realizadas.
Os alunos que não ob�verem aprovação deverão cursar regularmente o componente curricular para 
integralização do Curso.
Os resultados das avaliações serão publicados no dia  16 de junho de 2021,  no  site  do Campus
Viamão e registrados no histórico escolar do aluno: 
h�ps://ifrs.edu.br/viamao/ensino/registros-academicos/editais.
A data de publicação dos resultados das avaliações no  site  do  Campus  Viamão também poderá
sofrer alteração, conforme ocorram alterações no cronograma de realização das provas.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Os casos omissos neste Edital serão dirimidos pela Direção de Ensino.

Viamão, 27 de maio de 2021.

ALEXANDRE MARTINS VIDOR
Diretor-Geral do Campus Viamão do IFRS

Portaria nº 163/2020

(o documento original encontra-se assinado no gabinete da Direção-Geral.)
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