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RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 02 DE 24 DE MARÇO DE 2015. 

ABERTURA DE PROCESSO PARA APROVEITAMENTO DE ESTUDOS E 

CERTIFICAÇÃO DE CONHECIMENTOS PARA CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 

NA FORMA SUBSEQUENTE 

 

A Direção de Ensino do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Sul, Câmpus Alvorada, de acordo com as normas internas da Instituição, torna públicas 

as seguintes retificações ao Edital 02/2015: 

 

1) No item 2.1.1, onde se lê: 

2.1.1 Para solicitar abertura do processo de Aproveitamento de Estudos, o aluno deverá apresentar a 

seguinte documentação: 

[...] 

b) Histórico Escolar, acompanhado dos programas das disciplinas cursadas, com carga 

horária, ementas e conteúdos programáticos, autenticados pela instituição de origem. Estes 

documentos devem estar acompanhados por suas respectivas cópias. 

 

Leia-se: 

2.1.1 Para solicitar abertura do processo de Aproveitamento de Estudos, o aluno deverá apresentar a 

seguinte documentação: 

[...] 

b) Histórico Escolar, acompanhado dos programas das disciplinas cursadas, com carga 

horária, ementas e conteúdos programáticos, autenticados pela instituição de origem e certificado 

ou atestado de conclusão com aproveitamento. Estes documentos devem estar acompanhados por 

suas respectivas cópias. 

 

2) O item 3.2 passa a vigorar com a seguinte redação, sendo acrescido o item d: 
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3.2 A solicitação de aproveitamento de estudos será avaliada por um docente especialista da 

disciplina objeto de aproveitamento que emitirá parecer conclusivo sobre o pleito. Para tanto, os 

seguintes critérios serão utilizados: 

[...] 

d) As disciplinas e/ou cursos devem ter sido cursadas no prazo máximo de 3 anos 

anteriores à publicação deste edital. 

 

3) No item 5.1, onde se lê:  

5.1 O resultado dos processos de Aproveitamento de Estudos e de Certificação de Conhecimentos 

será publicado nos murais do IFRS Câmpus Alvorada e na página do câmpus 

www.alvorada.ifrs.edu.br no dia 10 de abril de 2015.  

 

Leia-se: 

5.1 O resultado do processo de Aproveitamento de Estudos e de Certificação de Conhecimentos 

será publicado separadamente por disciplina nos murais do IFRS Câmpus Alvorada e na página 

do câmpus www.alvorada.ifrs.edu.br, até o prazo máximo de 15 de abril de 2015. 

 

 

Alvorada, 26 de março de 2015. 

 

 

 

________________________________________ 

Guilherme Brandt de Oliveira 
Diretor de Ensino 
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