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 Dispõe sobre o Processo de Seleção do Curso de Formação Inicial e Continuada  - FIC de 
Introdução à robótica com base na plataforma Arduino - Módulo I.

A direção geral do Campus Veranópolis do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, torna públicas as normas que regem o processo de  
seleção dos candidatos ao Curso FIC de Introdução à robótica com base na plataforma Arduino - Módulo I.

1 Objetivo

Oferecer aulas de robótica básica para pessoas que estão cursando ou concluíram o ensino médio na 
micro-região que abrange o Campus  avançado  Veranópolis. Pretende-se também, possibilitar que os alunos 
do  curso adquiram conhecimentos  sobre lógica  de  programação,  eletrônica  e  mecânica  básicas  visando 
construir  dispositivos  robóticos  autônomos  com base  na  plataforma  Arduino  estimulando  nos  alunos  o 
interesse pela inovação tecnológica.

2 Público-alvo

Alunos matriculados ou formados no  Ensino Médio.

3 Oferta de vagas

Serão ofertadas 12 vagas para o  curso de Introdução à robótica com base na plataforma Arduino  -  
Módulo I, às  segundas e terças-feiras das 13h30min às 17h30min.

4 Inscrições

4.1  As inscrições deverão ser realizadas pessoalmente na sede do Campus Veranópolis, BR 470, km172, nº 

6500, Bairro Sapopema, entre os dias  19 a 27 de agosto de 2015 – das 9h às 15h, com exceção do sábado e 

do domingo. O acesso ao curso de Introdução à robótica com base na plataforma Arduino - Módulo I se dará 

primeiramente, pela inscrição dos interessados no próprio Campus. Em caso de haver mais inscritos do que 

vagas para o curso, a seleção dos candidatos se dará por meio de sorteio público, a ser realizado no Campus 

Veranópolis do Instituto Federal no dia 27 de agosto de 2015, às 15h.
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4.2  Havendo sorteio  público  serão  sorteadas  12  (doze)  inscrições  que  preencherão  o  número  de  vagas 

ofertadas para o curso, e mais 10 (dez) inscrições serão sorteadas para a suplência, compondo uma lista de 

espera que assegure expectativa de  ingresso  ao candidato em caso de vacância por qualquer motivo de vaga 

no limite das duas primeiras semanas do início das aulas.   

4.3  A lista contendo as inscrições homologadas será publicada no site http://expansao.ifrs.edu.br/site/ e no 

mural do Campus. A instituição também contatará o candidato que teve sua inscrição homologada por meio de 

ligação telefônica.

5 Matrículas

As matrículas serão realizadas no primeiro dia de aula.

5.1 Documentação necessária para a matrícula:

• Cópia do CPF e da carteira de identidade;

• Documento de comprovação de matrícula no Ensino Médio ou certificado de conclusão do Ensino 

Médio;

• Comprovante de residência.

6 Informes gerais

6.1 Início das aulas: 01 de setembro de 2015

6.2 Previsão de Término: 17 de novembro de 2015

6.3 Carga horária total do curso: 80h

6.4 Carga horária semanal: 8h

6.5 Frequência mínima para certificação: 75% da carga horária total do curso

6.6 Avaliação: avaliação pela participação envolvendo atividades de grupo e práticas; e, pelo menos uma 
avaliação escrita.

http://expansao.ifrs.edu.br/site/
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7 Cronograma

Inscrições 19 a 27 de agosto de 2015
Sorteio e homologação das inscrições 27 de agosto de 2015
Matrículas 01 de setembro de 2015
Início das aulas 01 de setembro de 2015
Término das aulas 17 de novembro de 2015

8 Disposições finais

8.1 A Diretoria geral do Campus reserva-se ao direito de resolver os casos omissos e situações não previstas 
neste Edital. 

8.2 Este edital pode ser encontrado no endereço eletrônico http://expansao.ifrs.edu.br/site/ .

Veranópolis, 14 de agosto de 2015.

__________________________________________________
Fábio Augusto Marin

Diretor-geral do Campus Veranópolis

http://expansao.ifrs.edu.br/site/

