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Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  

                                                                                   Campus Viamão 
                           Av. Senador Salgado Filho 7.000, Bairro Querência, Cidade Viamão, CEP 94440-000 

Telefone: 99155-2338 – www.ifrs.edu.br/viamao – E-mail: ensino@viamao.ifrs.edu.br 
 

RETIFICAÇÃO Nº 2, DE 17 DE JUNHO 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: 
CRONOGRAMA: 

DATA E HORA ATIVIDADE LOCAL 

 
10/05/2021 a 21/05/201 

 
Período de inscrições 

Formulário on-line 
disponibilizado junto ao 

site institucional 

 
25/05/2021 

Homologação das 
inscrições, divulgação do 

calendário e 

formatos de avaliações 

Publicação no site 
institucional 

 
 

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 

 
07/06/2021 

 
Publicação dos resultados 

Publicação no site 
institucional 

 
 

Leia-se: 
CRONOGRAMA: 

DATA E HORA ATIVIDADE LOCAL 

 
10/05/2021 a 28/05/201 

 
Período de inscrições 

Formulário on-line 
disponibilizado junto ao 

site institucional 

 
04/06/2021 

Homologação das inscrições, 
divulgação do calendário e 

formatos de avaliações 
Publicação no site institucional 

http://www.ifrs.edu.br/viamao
mailto:ensino@viamao.ifrs.edu.br
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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 

 
17/06/2021 

 
Publicação dos resultados Publicação no site institucional 

 
 
 
 
Onde se lê: 
8. DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO 
Serão considerados aprovados os alunos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete), em cada 
uma das avaliações realizadas. 
Os alunos que não obtiverem 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: https://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 obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete), em cada 
uma das avaliações realizadas. 
Os alunos que não obtiverem aprovação deverão cursar regularmente o componente curricular para 
integralização do Curso. 
Os resultados das avaliações serão publicados no dia 17 de junho de 2021, no site do Campus Viamão 
e registrados no histórico escolar do aluno: https://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. 

 

Viamão, 17 de junho 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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