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EDITAL Nº 016/2017 

 
RESULTADO DO PROCESSO DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS E CERTIFICAÇÃO DE CONHECIMENTOS PARA OS 

CURSOS TÉCNICOS NA MODALIDADE SUBSEQUENTE. 
 

 
1. RESULTADO DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 
 
1.1 PROCESSOS FOTOGRÁFICOS 

 
ESTUDANTE COMPONENTE RESULTADO 

 
AMANDA TRAJANO FERNANDES 

Informática Básica DEFERIDO 
História e Cultura Visual DEFERIDO 

 
      2. RESULTADO DE CERTIFICAÇÃO DE CONHECIMENTO 

 
       2.1 PROCESSOS FOTOGRÁFICOS 

 
ESTUDANTE COMPONENTE RESULTADO 

LEILANE CORRÊA DIAS Informática Básica DEFERIDO 
 

  
     3. RESULTADO DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 
 
      3.1 TÉCNICO EM TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS 
 
  

ESTUDANTE COMPONENTE RESULTADO 
  
       ANGELO ROSA COLLINI 

LIBRAS DEFERIDO 
ÉTICA INDEFERIDO 

 
 

ANGELICA OLIVEIRA DOS SANTOS 

POLÍTICAS, SOCIAIS E CULTURAIS INDEFERIDO 
LIBRAS I DEFERIDO 

LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL DEFERIDO 
ÉTICA INDEFERIDO 

ESTUDOS LINGUÍSTICOS I INDEFERIDO 
CORPO, CULTURA E MOVIMENTO DEFERIDO 

FLÁVIA CRISTINA FRASSA DE OLIVEIRA LIBRAS IV DEFERIDO 
PATRÍCIA STANGHERLINI DA CUNHA LIBRAS I DEFERIDO 

YASMIN CORRÊA BODENSTEIN LIBRAS I DEFERIDO 
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4.   RESULTADO DE CERTIFICAÇÃO DE CONHECIMENTO 
 
 4.1 TÉCNICO EM TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS 
 

ESTUDANTE COMPONENTE RESULTADO 
 

ANGELICA OLIVEIRA DOS SANTOS 
POLÍTICAS, SOCIAIS E CULTURAIS INDEFERIDO 

ÉTICA DEFERIDO 
ESTUDOS LINGUÍSTICOS I NÃO COMPARECEU 

RONI ROBINSON RODRIGUES MOREIRA ÉTICA DEFERIDO 
 
 
  
5. DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
5.1 O resultado dos processos de Aproveitamento de Estudos e de Certificação de             
Conhecimentos será publicado separadamente por disciplina nos murais do IFRS Campus           
Alvorada e na página do Campus www.alvorada.ifrs.edu.br, até o prazo máximo de 04 de              
Setembro de 2017. 
 
5.2 A dispensa do aluno da freqüência às aulas, dar-se-á a partir da assinatura de ciência no                  

seu processo de Aproveitamento de Estudos ou de Certificação de Conhecimentos. Caso o             
aluno não assine a ciência, o processo será dado como nulo. 

 
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos serão resolvidos pela direção de Ensino do Campus Alvorada. 
 
 
 
 

Alvorada, 04 de setembro de 2017. 
 

________________________________________  

Guilherme Brandt de Oliveira  
Diretor de Ensino Campus Alvorada – IFRS  

 
Port. 393/2014. 
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