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Edital nº 04- Cursos de Extensão, de 27 de Junho de 2017 
 

Seleção para Cursos de Extensão - 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 Inicial ou 
Continuada. 

 
1. OBJETIVOS 
1.1.  Abrir seleção para o ingresso nos cursos de extensão – formação inicial ou 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 27/06/2017e encerram-se dia 21/07/2017; 
2.2. As inscrições serão realizadas nos seguintes locais: 

2.2.1. No escritório de implantação do Campus Rolante do IFRS, localizado na Rua 
Alfredo Wust, 645 - Térreo do Sindicato dos Sapateiros, Bairro Centro - Rolante/RS, das 
8hs às 18hs; 

2.2.2. Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Oldenburgo, das 18hs e 30min às 
22hs e 30min. 
2.3. Para realizar a inscrição, os candidatos deverão entregar os seguintes documentos: 

2.3.1. Cópia do documento de identidade (RG ou CNH); 
2.3.2.Cópia do CPF (quando o número não constar no documento de identidade); 
2.3.4. Cópia de um comprovante de residência ou declaração de endereço; 
2.3.5. Formulário de inscrição preenchido, conforme anexo I. 

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 99286-3081 ou e-mail 
extensão@rolante.ifrs.edu.br 
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3. REQUISITOS PARA A CANDIDATURA 
3.1. Conforme anexo II deste edital. 
 
4. VAGAS E SELEÇÃO 
4.1. Cada curso apresenta um quantitativo de vagas diferentes, descritas na caracterização 

de cada um no anexo I, que serão preenchidas de acordo com as inscrições; 
4.2. Caso não ocorra a homologação da inscrição do candidato ao curso pretendido, o 

candidato poderá interpor recurso dentro do cronograma estabelecido pelo presente Edital; 
4.3. Encerrado o período de interposição de recursos para as inscrições não homologadas, 

havendo o número de inscritos superior ao número de vagas ofertadas pelo curso pretendido, será 
realizado um sorteio público classificatório. Este sorteio será realizado dia 27/07/2017, às 18hs, no 
escritório de implantação do Campus Rolante do IFRS, localizado na Rua Alfredo Wust, 645 - 
Térreo do Sindicato dos Sapateiros, Bairro Centro - Rolante/RS; 

 
5. CURSOS OFERECIDOS 
5.1. Abaixo um resumo sobre os cursos oferecidos. Maiores informações sobre os cursos 

no anexo II. 
5.1.1. Manutenção de tratores agrícolas 
O curso de Manutenção de tratores agrícolas tem como objetivo oferecer aos 

produtores rurais conhecimentos de manutenção de máquinas e implementos agrícolasno 
âmbito da propriedade rural, otimizando o seu uso e conservação, promovendo o 
desenvolvimento rural e melhorando a qualidade de vida dos trabalhadores. O curso de 
manutenção de tratores permite ao produtor rural a oportunidade de conhecer melhor sua 
máquina, obter melhor desempenho e realizar manutenções básicas. 

 
5.1.2. Horticultura Orgânica 
O curso de Horticultura Orgânica tem como objetivo atender aos agricultores que 

buscam qualificar-se para a produção e comercialização de hortaliças orgânicas. O curso 
será realizado através de 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. 
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5.1.3. Operação de tratores agrícolas 
O curso de Operação de tratores agrícolas tem como objetivo oferecer aos produtores 

uma oportunidade de aprender e melhorar seus manejos dentro da propriedade rural, 
através da melhoria do conhecimento de sua máquina agrícola, obtenção de melhores 
resultados operacionais e melhoria na qualidade do serviço. 

 
5.1.4. Medidas Gerais de Profilaxia e Controle de Doenças em Animais de Produção 
O curso pretende abordar as principais medidas profiláticas que podem e devem ser 

utilizadas para impedir ou diminuir o risco de transmissão de uma doença, no sentido de 
proteger uma população animal e consequentemente, a saúde do homem. Conteúdo Geral: 
1) Medidas gerais de profilaxia - Contextualização e conceitos; 2) Boas práticas pecuárias; 
3) Resíduos Pecuários. Conteúdo Específico: 1) Bovinocultura: Mastite - Teórico e prático, 
Tuberculose - Teórico e prático, Brucelose - Teórico e prático, Tristeza Parasitária Bovina, 
Bezerros - Onfaloflebite, Salmonelose,CeratoconjuntiviteCarbúnculo Sintomático, Raiva, 
Leptospirose; 2) Ovinocultura: Controle parasitário - Teórico e prático,Clostridiose; 3) 
Avicultura: Estresse térmico, vacinação; 4) Suínocultura: Circuvirus suíno, sanidade; 5) 
Piscicultura: qualidade da água; 6) Equinos: Mormo, Anemia infecciosa, Influenza, Tétano. 

 
5.1.5.  Informática básica para a Terceira Idade 
O tempo de vida da população brasileira (e mundial) tem aumentado 

significativamente e, juntamente a isso, as tecnologias também avançam, conduzindo a um 
grande aumento de novos equipamentos eletrônicos e recursos tecnológicos. Assim, surge 
a necessidade dos conhecimentos sobre informática e do uso dos computadores, 
principalmente para pessoas da terceira idade. Para essa faixa etária, a inclusão digital é 
uma forma de socialização com o mundo contemporâneo e acesso a informação, 
favorecendo as relações familiares, sociais e comerciais. Além disso, esta atividade 
repercute na qualidade de vida, auxiliando nos estímulos cognitivos, musculares e motores. 
Nesse contexto, universidades e instituições de pesquisa vêm propondo cursos de 
informática básica para a terceira idade que buscam contribuir para a visualização do idoso 
como portador de possibilidades e não só de limitações, de capacidade de manter-se 
produtivo e com mais autonomia, proporcionando a essa faixa etária integração social e 
tecnológica. Com base nisso, a presente proposta visa aproximar pessoas da terceira idade 
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do município de Rolante (RS) e dos municípios adjacentes da tecnologia, proporcionando a 
inclusão digital, o entretenimento, a comunicação, a cultura, o lazer e, principalmente, a 
qualidade de vida. 

 
5.1.6. Montagem e manutenção de computadores 
Neste curso serão abordados os diferentes componentes que compõem um 

computador pessoal. Depois, serão abordados em detalhe seus diferentes componentes, 
bem como a maneira correta de serem manuseados, configurados e como resolver os 
problemas de maior ocorrência. Também serão ensinados conceitos básicos de sistemas 
operacionais, quais os cuidados básicos necessários que um operador deve ter. Serão 
identificados os principais problemas e como devem ser resolvidos. As aulas terão um 
enfoque prático, onde os alunos terão oportunidade de aplicarem diretamente os 
conhecimentos teóricos. 

 
5.1.7. Programação de Computadores com Python 
O curso destina-se a trabalhar com aspectos básicos do desenvolvimento de 

programas de computador utilizando a linguagem de programação Python. O aluno, ao final 
do curso, saberá utilizar variáveis, operadores matemáticos e aritméticos, estruturas de 
controle e seleção, bem como estruturas de dados simples. Esses conhecimentos permitirão 
que o aluno desenvolva programas de computador de diferentes níveis complexidade. 

 
5.1.8. Pré-ENEM Rolante - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 
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 parte das Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias. 
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5.1.9. Pré-ENEM Rolante –Ciências da Natureza e suas Tecnologias 
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 parte das Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias. 

 
5.1.10. Pré-ENEM Rolante – Matemática e suas Tecnologias 
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 parte das Matemática e suas Tecnologias. 

 
5.1.11. Pré-ENEM Rolante – Ciências Humanas e suas Tecnologias 
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 parte das Ciências Humanas e suas 
Tecnologias. 

 
6. REALIZAÇÃODASAULAS 
6.1. As aulas serão realizadas no Campus do IFRS, localizado na rodovia entre Taquara e 

Rolante, RS 239, Rolante- RS, com início do período letivo no dia 31 de julho de 2017 e término de 
acordo com os cronogramas de cada curso. 
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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 27/06/2017 
2. Período das inscrições 27/06/2017 a 21/07/2017 
3. Publicação preliminar das inscrições homologadas 24/07/2017 
4. Período de interposição de recursos para as inscrições não 
homologadas 25/07/2017 a 26/07/2017 
5. Realização do sorteio público classificatório das inscrições 
homologadas para cada curso 27/07/2017 
6. Publicação final dos candidatos selecionados 28/07/2017 
7. Matrícula e início do semestre letivo 31/07/2017 
*Se o estudante não comparecer nas duas primeiras aulas perderá o direito à vaga, sendo 
chamado o próximo da lista classificatória do sorteio público, caso haja. 

 
8. CERTIFICAÇÃO 
8.1. A freqüência 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 Rolante do IFRS, localizado na Rua Alfredo Wust, 645 - Térreo do 
Sindicato dos Sapateiros, Bairro Centro - Rolante/RS, das 8hs às 18hs. Outras informações podem 
ser obtidas pelo telefone (51) 99286-3081ou e-mail: extensao@rolante.ifrs.edu.br. 

 
 

Rolante/RS, 27 de junho de 2017. 
 
 

Jesus Rosemar Borges 
Diretor-geral Pro tempore do IFRS Campus Rolante  

Portaria 684/2017 
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ANEXOI – Formulário de Inscrição 
 
1. Dados do curso de extensão para o qual o estudante está se candidatando 
Curso de extensão pretendido:  
 
2. Dados de identificação do estudante 
Nome do estudante:  
Data de nascimento:  
Número da carteira de 
identidade/ órgão expedidor: 

 
Número do CPF:  
Endereço completo:  
Telefone:  
E-mail:  
Responsável legal, se menor 
de 18 anos: 

 
Escolaridade:  
Ocupação/trabalho:  
Áreas técnicas de interesse:  
 
3. Declaração 
 

Declaro que estou ciente das normas contidas no Edital nº 01 - Cursos de Extensão, de 
27 de Junho de 2017 e tenho disponibilidade de carga horária semanal necessária ao 
desenvolvimento das aulas ao qual estou me candidatando. 

 
4. Assinatura 

 
 
 

Assinatura do Estudante 
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ANEXOII 
Quadro de informações sobre os cursos de extensão disponíveis no Edital 

Curso Vagas *C.H. Período das aulas Requisitos Dias e horários das aulas 
Manutenção de tratores agrícolas 12 30 hs 31/07/2017 a 29/08/2017 Ser alfabetizado Segundas e terças-feiras, das 19hs às 22hs 

e 30min, sábados das 8hs às 12hs 
Horticultura Orgânica 20 40 hs 01/09/2017 a 01/12/2017 Ser alfabetizado Segundas ou terças-feiras, das 14hs às 17hs 
Operação de tratores agrícolas 12 30 hs 04/09/2017 a 03/10/2017 Ser alfabetizado Segundas e terças-feiras, das 19hs às 22hs 

e 30min, sábados das 8hs às 12hs 
Medidas Gerais de Profilaxia e Controle de 
Doenças em Animais de Produção 30 32 hs 01/09/2017 a 30/11/2017 Ensino fundamental 

completo Quintas-feiras, das 14hs às 17hs 

Informática básica para a Terceira Idade 15 40 hs 03/08/2017 a 23/11/2017 
Ser alfabetizado e 
possuir idade superior 
a 55 anos 

Quintas-feiras, das 14hs às 17hs 

Montagem e manutenção de computadores 20 40 hs 05/09/2017 a 07/11/2017 Possuir conhecimentos 
básicos de informática 

Terças-feiras, das 13hs e 30min às 17hs e 
30min 

Programação de Computadores com 
Python 20 40 hs 01/08/2017 a 31/10/2017 Possuir conhecimentos 

básicos de informática Terças-feiras, das 19hs às 22hs 
**Pré-ENEM Rolante - Linguagens, 
Códigos e suasTecnologias 40 60 hs 31/07/2017 a 11/11/2017 

Concluintes ou 
concluídos do Ensino 
Médio 

Terças-feiras, das 15hs e 30min às 17hs e 
30min e sextas-feiras, das 14hs e 30min às 
16hs e 30min 

**Pré-ENEM Rolante – Ciências da 
Natureza e suasTecnologias 40 60 hs 31/07/2017 a 11/11/2017 

Concluintes ou 
concluídos do Ensino 
Médio 

Segundas-feiras, das 13hs e 30min às 18hs 
e 30min e sextas-feiras, das 16hs e 30min às 
18hs e 30min 

**Pré-ENEM Rolante – Matemática e 
suasTecnologias 40 30 hs 31/07/2017 a 11/11/2017 

Concluintes ou 
concluídos do Ensino 
Médio 

Quintas-feiras, das 13hs e 30min às 15hs e 
30min 

**Pré-ENEM Rolante – CiênciasHumanas e 
suasTecnologias 40 120 hs 31/07/2017 a 11/11/2017 

Concluintes ou 
concluídos do Ensino 
Médio 

Terças-feiras, das 13hs e 30min às 15hs e 
30min, 17hs e 30min às 18hs e 30min; 
Quintas-feiras, das 15hs e 30min às 18hs e 
30min; Sextas-feiras, das 13hs e 30min às 
14hs e 30min 

* C.H.: Carga Horária      
** O estudante que pretenderá realizar o curso Pré-ENEM Rolante poderá se matricula em uma ou em todas as áreas do conhecimento 

 


