MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE – CÂMPUS SAPUCAIA DO SUL
ERRATA EDITAL Nº 06/2017 – IFSul/Câmpus Sapucaia do Sul
O Diretor Geral do IFSUL/Câmpus Sapucaia do Sul, no uso de suas atribuições, publica ERRATA junto
ao Edital de Ingresso Extravestibular Nº 06/2017, para nele fazer constar que:
1) ONDE SE LÊ:
4.1.1 Documentação a ser inserida dentro do envelope fechado:
a) original do atestado de matrícula atualizado;
LEIA-SE:
4.1.1 Documentação a ser inserida dentro do envelope fechado:
a) original do atestado de matrícula ou de vínculo, atualizado;
2) ONDE SE LÊ:
14.3. Para fins de aproveitamento de estudos, de acordo com a Organização Didática do IFSul, o
somatório da carga horária das disciplinas aproveitadas não poderá ser superior a 50% da carga
horária do curso de destino.
LEIA-SE:
14.3. Para fins de aproveitamento de estudos, de acordo com a Organização Didática do IFSul, o
somatório da carga horária das disciplinas aproveitadas não poderá ser superior a 50% da carga
horária do curso de destino. Portanto, o candidato aprovado aproveitará no máximo 50% da carga
horária do curso de Engenharia Mecânica do Câmpus Sapucaia do Sul (ainda que pudesse
aproveitar mais disciplinas), devendo cursar os demais 50% da carga horária do curso.
AINDA, ACRESCENTAMOS O QUE SEGUE:
O Edital prevê apenas a transferência de alunos oriundos do curso de Engenharia Mecânica, no
entanto, caso o candidato tenha cursado outros cursos superiores na mesma ou em outras IES,
anteriormente à matrícula atual de Engenharia Mecânica, poderá solicitar o aproveitamento daquelas
disciplinas para fins de classificação. Para tanto, deverá entregar os originais do(s) histórico(s) escolar(es) e
dos programas das disciplinas referentes àquele(s) curso(s), elencando estas disciplinas na ficha de
inscrição, de acordo com a observação constante no item 4.1.2 do Edital 06/2017 do IFSul/Câmpus
Sapucaia do Sul.

Sapucaia do Sul, 01 de junho de 2017.

Mack Leo Pedroso
Diretor-Geral do Câmpus Sapucaia do Sul

