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Retificação ao Edital IFRS nº 49/2018 - Seleção interna de estudante para 

participação no Acampamento de Jovens Líderes, no contexto do Congresso 

Mundial de Colleges e Institutos Politécnicos da WFCP/2018. 

 

 

A reitora substituta do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Sul (IFRS), no uso de suas atribuições legais, torna público a 

retificação ao Edital IFRS nº 49/2018 - Seleção interna de estudante para participação 

no Acampamento de Jovens Líderes, no contexto do Congresso Mundial de Colleges 

e Institutos Politécnicos da WFCP/2018. 

 

No item 4 DOS REQUISITOS PARA A CANDIDATURA 

 

ONDE SE LÊ: 

 

4.1 c) dispor de um coeficiente de rendimento acadêmico de, no mínimo, 7 pontos ou 

conceito B no momento da candidatura; 

 

LEIA-SE: 

 

4.1 c) dispor de um coeficiente de rendimento acadêmico de, no mínimo, 7 pontos ou 

conceito mínimo B no momento da candidatura. Será considerado conceito mínimo B 

aquele candidato que obtiver uma maioria de conceitos A e B em detrimento dos 

demais. Considera-se maioria quando o somatório de conceitos A e B for superior a 

50% em relação aos demais conceitos obtidos. 

 

 

No item 5 DAS INSCRIÇÕES 

 

ONDE SE LÊ: 

 

5.1 c) histórico escolar atualizado, contendo o coeficiente de rendimento do estudante; 

 

LEIA-SE: 

 

5.1 c) histórico escolar atualizado, contendo o coeficiente de rendimento do estudante. 

Caso o coeficiente de rendimento não esteja presente no histórico escolar, deverá ser 

anexado um atestado emitido pela Coordenadoria de Registros Escolares, informando 
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o coeficiente de rendimento do estudante. No caso de conceito, o coeficiente de 

rendimento será o percentual total de conceitos A e B obtidos pelo estudante. 

 

 

 

Bento Gonçalves (RS), 13 de julho de 2018. 
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