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Edital nº 02 - Cursos de Extensão - FIC, de 08 de setembro de 2016 
 

Seleção para Cursos de Extensão - modalidade FIC - Formação Inicial ou Continuada   
 

 
O Diretor Geral do Campus Rolante do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

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

para o Processo de Seleção para Cursos de Extensão, na modalidade Formação 

Continuada. 

 

 1 OBJETIVOS 

1.1 Abrir seleção para o ingresso nos cursos de extensão - formação continuada  

1.2 Proporcionar à comunidade local oportunidades de qualificação profissional e 

desenvolvimento pessoal por meio da participação em cursos de curta duração na modalidade 

extensão. 

 

2 INSCRIÇÕES 

2.1 As inscrições estarão abertas a partir do dia 12/09/2016 e encerram-se dia 16/09/2016. 

2.2 As inscrições serão realizadas no escritório de implantação do Campus do IFRS-

Rolante, rua Alfredo Wust, 645 - Térreo do Sindicato dos Sapateiros, centro - Rolante/RS, das 08h 

- 18h e na escola Oldenburgo, das 18:30h às  22:30h. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 

(51) 9286-3081 ou E-mail extensão@rolante.ifrs.edu.br. 

 

2.3 Para realizar a inscrição, os candidatos deverão entregar os seguintes documentos: 

2.3.1 Cópia do documento de identidade; 

2.3.2 CPF (quando o número não constar na identidade); 

2.3.3 1 foto 3x4 atualizada; 

2.3.4 Cópia de um comprovante de residência ou declaração de endereço; 

2.3.5 Formulário de inscrição preenchido. 

 

 

3 REQUISITOS PARA A CANDIDATURA 

3.1 São requisitos para a inscrição 

a) Saber ler e escrever fluentemente; 
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b) Para a participação no curso de AutoCAD, possuir um notebook para utilizar durante as 

aulas. 

 

4  VAGAS E SELEÇÃO 

4.1 Cada curso apresenta um quantitativo de vagas diferentes, descritas na caracterização 

de cada curso, que serão preenchidas de acordo com a ordem de inscrições. após preenchimento, 

será criada uma lista de espera com a finalidade de preencher possíveis vagas remanescentes, quando não 

ocupadas até a primeira semana de aulas. 

 

5 CURSOS OFERECIDOS 

5.1 Abaixo um resumo sobre os cursos oferecidos. Maiores informações sobre os cursos 

no anexo 1. 

5.2 VENDEDOR  

O Curso de Formação Continuada de Vendedor do IFRS – Campus Rolante está constituído para 

proporcionar ao egresso uma formação específica que o capacite a compreender as questões 

técnico e econômicas, bem como a identificar e solucionar problemas relacionados a área de 

vendas tanto no varejo como na indústria. O curso foi elaborado tendo como base o Catálogo de 

Cursos Pronatec e é subdividido em módulos complementares. O egresso do Curso de Vendedor 

deverá ser capaz de: compreender o processo de vendas, de modo integrado, sistêmico e 

estratégico, bem como o comportamento do consumidor. O curso também busca proporcionar 

conhecimentos que permitam ao vendedor utilizar técnicas de venda e negociação apropriadas. 

Também se espera que o egresso seja capaz de coletar informações e analisá-las de modo que o 

permita tomar decisões que envolvam o processo de vendas. 

 
5.3 O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA  

 Este curso contempla as alterações provenientes do Acordo Ortográfico, que foi elaborado em 

1990, mas entrou em vigor no Brasil no ano de 2009. As atividades a serem desenvolvidas 

possibilitam ao educando conhecer e compreender as alterações que ocorrem na língua 

portuguesa após a implementação do Acordo Ortográfico, utilizando-as de forma adequada na 

produção escrita, para que está atenda aos princípios da norma culta vigente no país. 

5.4 INGLÊS BÁSICO  

O Curso de Formação Inicial Inglês Básico oferece uma formação em Língua Inglesa que 

possibilita ao educando utilizar a língua alvo com autonomia, buscando desenvolver a leitura e a 

compreensão escrita e auditiva, bem como, a expressão oral e escrita de declarações pessoais e 

familiares em situações concretas do cotidiano. 
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5.5 SOLUÇÕES AO ENDIVIDAMENTO PESSOAL E FAMILIAR  
 
A ação ofertará ao público informações prático-jurídicas que possibilitem a identificação, 
tratamento e solução de causas e consequências do endividamento pessoal e familiar, 
objetivando a retomada do poder de compra e o exercício consciente do consumo. 
 
5.6 ESCRITA ACADÊMICA - ARTIGO  
 
O curso de aperfeiçoamento Escrita Acadêmica – Artigo possibilita ao educando compreender a 
estrutura e os principais meios de circulação desse gênero textual, bem como, desenvolver 
habilidades escritas que serão desenvolvidas através de atividades de leitura, compreensão e 
produção textual de artigos. 
 
5.7 HORTICULTOR ORGÂNICO  

O curso Horticultor Orgânico tem como objetivo atender aos agricultores do Vale do Paranhana, 

em especial aqueles dos municípios de Rolante e Riozinho que buscam qualificar-se para a 

produção e comercialização de hortaliças orgânicas. O curso será realizado através aulas teóricas 

e práticas, abordando questões básicas para o entendimento da olericultura e da produção 

orgânica, enfatizando a sustentabilidade da produção, a organização social dos agricultores e a 

comercialização de produtos orgânicos. 

5.8 REVISANDO PARA O ENEM  

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é uma prova que oportuniza aos diversos estudantes 

uma vaga no ensino superior. Trata-se de uma prova composta por áreas do conhecimento 

aplicada em dois dias: Matemática e suas Tecnologias, Linguagens e suas Tecnologias, Ciências 

da Natureza e suas Tecnologias e, por fim, Ciências Humanas e suas Tecnologias. Diante disso, a 

presente proposta visa proporcionar uma revisão de conteúdos que serão cobrados no ENEM 

deste ano na cidade de Rolante e suas adjacências, principalmente no que diz respeito à 

Matemática, à Língua Portuguesa e Redação e às Ciências Humanas. 

5.9 WII ENGLISH DANCE - INGLÊS BÁSICO  

 
Conhecer uma Língua estrangeira torna-se a cada dia um fator indispensável para o processo de 
comunicação. Constata-se, então, uma necessidade na oferta de cursos de línguas, ao passo que 
se torna relevante a aquisição de uma segunda língua (L2) em um mundo cada vez mais 
globalizado, o qual provoca um processo de sedentarização do indivíduo. O presente projeto, 
nesse viés, tem o intuito de oferecer oficinas de língua inglesa a partir de canções, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento das competências linguísticas da comunidade envolvida. Ainda, 
será oferecida uma oficina de dança a partir da gamificação (com canções estudadas nas aulas 
de L2), com o objetivo de vivenciar experiências culturais que enredam a língua. 

5.10 AUTOCAD 2015 BÁSICO – MODELAGEM DE PROJETOS EM 2D  

A proposta do curso é atender a necessidade do mercado que atualmente está em ampla 

expansão tanto no setor público e privado, preparando profissionais para atuarem como 
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desenhistas capacitados na leitura, interpretação, elaboração de projetos e detalhamento 

conforme técnicas com o auxílio do computador. 

5.11 PEDAGOGIA E EDUCAÇÃO SISTÊMICA  

A “Pedagogia Sistêmica”, originou-se a partir dos trabalhos do filósofo e professor alemão Bert 

Hellinger. Seus trabalhos investigam a natureza da consciência pessoal e leis sistêmicas 

inconscientes que ditam o comportamento humano em grupos familiares e sociais, as quais 

denominou “ordens do amor”. Nesse curso, portanto, serão abordadas as ordens do amor, 

aplicando-as ao ambiente educacional e às relações de ensino-aprendizagem. Com o objetivo de 

promover a reflexão e discussão sobre as perspectivas sistêmicas das ordens do amor com 

profissionais da área de educação, envolvidos em diversos setores. Espera-se com esse curso, 

contribuir para o desenvolvimento de práticas educacionais mais atentas para a complexidade das 

relações criadas nos ambientes educacionais, tanto de ensino-aprendizagem quanto pessoais e 

profissionais. 

 

6. REALIZAÇÃO DAS AULAS 

6.1 As aulas serão realizadas na Escola Oldemburgo, Rua: Conceição N° 2215, Bairro 

Grassmann, e na Escola Adventista*, Rua 28 de Fevereiro, 322, Centro, Rolante - RS, com início 

no dia 21 de setembro, com término máximo, de acordo com os cronogramas de cada curso, no 

dia 16 de dezembro. 

* A escola Adventista de Rolante, em regime de apoio e parceria, disponibilizou o prédio para o 

desenvolvimentos dos cursos diurnos, tendo em vista a indisponibilidade desses horários nas 

escolas públicas. 

7. DO CRONOGRAMA 

7.1 As etapas e prazos do Edital de Seleção dos cursos de extensão ficam assim 

definidos: 

Etapas Prazos 

1.Publicação do edital 08/09/2016 

2.Período de inscrição  12/09  a 
16/09/2016 

3.Período para inscrição de vagas remanescentes Após três aulas de 
cada curso* 

4.Início das aulas 21/09/2016 

* Se não comparecer nas três primeiras aulas o estudante perderá o direito à vaga, sendo 
chamado o próximo da lista de espera ou, na inexistência de inscritos, serão abertas novas 
inscrições para vagas remanescentes.  
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8 CERTIFICAÇÃO 

8.1 A frequência mínima para certificação é 75% do total de aulas oferecidas. 

 

9 DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 Dúvidas e maiores informações sobre os cursos serão respondidas no escritório de 

implantação do Campus do IFRS-Rolante, rua Alfredo Wust, 645 - Térreo do Sindicato dos 

Sapateiros, centro - Rolante/RS, das 12h - 19h. Outras informações podem ser obtidas pelo 

telefone (51) 9286-3081 ou E-mail: extensao@rolante.ifrs.edu.br. 

 

 

 

 

Rolante, 08 de setembro de 2016. 

 

Jesus R. Borges 

Diretor geral do Campus Rolante do IFRS, 

Portaria 318/2014. 
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ANEXO I 

Quadro de informações sobre os cursos, vagas, carga horária semanal, vigência, requisitos para inscrição. 

Curso 
Nº de 
vagas CH* Vigência Requisitos Público Alvo Dias/local de aulas 

O Novo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa 

20 10 h de 23/09 até 04/11  Saber ler e escrever 
fluentemente 

livre Sextas -feiras, das 17:45h as 19h, na Escola 
Oldenburgo 

Escrita Acadêmica - Artigo 20 12 h de 21/09 até 07/12  estudantes do ensino médio ou 
superior de qualquer curso e 

instituição 

Quartas-feiras, das 17:45h as 19h na Escola 
Oldenburgo 

Inglês básico 20 40h de 23/09 até 16/12  livre Sextas-feiras, das 14h às 17h na Escola Adventista 

WII English Dance - Inglês 
Básico 

30 20h de 21/09 até 14/12  livre quinta-feira, das 17:45 horas às 19:15 na Escola 
Oldenburgo 

Vendedor 30 30h de 05/10 até 30/11 trabalhadores do comércio e demais 
interessados no ramo de vendas 

Nos dias 05, 11, 19 e 26 de outubro, 01, 08, 18, 22 e 30 
de novembro, das 19:30h às 22:30h horas na Escola 

Oldenburgo 

Soluções ao endividamento 
pessoal e familiar 

30 50h 
de 21/09 até 14/12 

livre Quartas-feiras, das 19h às 22h30min, na Escola 
Oldenburgo  

AutoCAD 12 50h 

de 22/09 até 15/1 

Saber ler e escrever 
fluentemente e possuir um 

notebook 

livre Quintas feiras, das 19h às 22:30h no Escritório de 
Implantação do IFRS (térreo do sindicato dos 

sapateiros) 

Horticultor Orgânico 20 80h de 22/09 até 16/12 Saber ler e escrever 
fluentemente 

livre terças e quintas-feiras, das 14h às 17h na Escola 
Adventista 

Pedagogia e Educação 
Sistêmica 

20 40h 2 
semanas/segunda 

à sexta 

profissionais da educação e demais 
interessados no tema 

De 03 a 14 de outubro das 19h às 22:30 na Escola 
Oldenburgo 

Revisando Para o Enem 30 80h de 22/09 até 16/12 estudantes que prestarão o ENEM quintas e sextas-feiras, das 14h às 17h na Escola 
Adventista 

 

* CH: carga horária total do curso 
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ANEXO II 

Formulário de Inscrição 

 

1. Dados do curso de extensão para o qual o estudante está se candidatando 

Nome do Curso de extensão  

 

2. Dados de identificação do estudante  

Nome do estudante  

Data de nascimento  

Número da carteira de identidade/ 
órgãoexpedidor 

 

Número do CPF  

Endereço completo  

Telefone  

E-mail  

Responsável legal, se menor de 
18 anos: 

 

Escolaridade  

Ocupação/trabalho  

 

3. Declaração 

 

Declaro que estou ciente das normas contidas no Edital Cursos de Extensão - FIC, de 08 de 
setembro de 2016 e tenho disponibilidade de carga horária semanal necessária ao desenvolvimento das 

aulas ao qual estou me candidatando. 

 

4. Assinatura 

 

_____________________________ 

Assinatura do Estudante 


