Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Campus Sapucaia do Sul

EDITAL DE SELEÇÃO EXTERNA 08/2017
APROVE IFSUL
PROJETO DE REVISÃO DE CONHECIMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

O Diretor Geral, juntamente com o Grêmio Estudantil do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Sul-Rio-Grandense, Campus Sapucaia do Sul, torna público que se encontram abertos o processo de
seleção e o período de matrícula para o projeto de Revisão de Conhecimentos do Ensino Fundamental – Aprove
IFSul, a ser ministrado neste Câmpus. O curso é gratuito e será oferecido exclusivamente para os membros da
comunidade externa.
1. Dos objetivos:
1.1 O projeto tem como objetivo revisar conhecimentos dos estudantes provenientes da rede pública de
ensino, preparando-os para o processo seletivo de ingresso ao Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Sul-rio-grandense.
2. Das vagas:
2.1 As vagas concernentes a este edital são exclusivas aos ou às estudantes que se encontram
matriculados no último ano do Ensino Fundamental ou no primeiro ano do Ensino Médio da rede pública
municipal ou estadual.
2.2 O projeto oferta 70 (setenta) vagas no curso tendo duas turmas de 35 (trinta e cinco) estudantes
cada. Em caso de evasão serão chamados os estudantes em situação de suplência, tendo como teto 20 (vinte)
estudantes sendo chamados em vagas posteriores às iniciais 70 (setenta).

3. Dos horários das aulas:
3.1 As atividades de revisão para os candidatos aprovados neste edital terão início em 08/08/2017 e
têm previsão de término em 16/11/2017. Os encontros ocorrerão nas terças-feiras e nas quintas-feiras, das
13h30 às 16h45min, nas dependências do IFSUL, Câmpus Sapucaia do Sul, na Av. Copacabana, 100, Bairro
Piratini, no Município de Sapucaia do Sul.
4. Das inscrições:
4.1. Para os interessados, é preciso preencher e enviar o formulário de inscrição, conforme Anexo I
deste edital. O formulário deve ser enviado para o e-mail oficial do curso aproveifsul@sapucaia.ifsul.edu.br, até
às 22h do dia 31/07/2017. Não serão aceitos formulários de matrícula após data e horários estabelecidos neste
edital.
4.2. O candidato que deixar de preencher todos os campos obrigatórios no formulário e não preencher
os requisitos nesta chamada terá sua inscrição indeferida.
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4.3. É obrigatória a identificação, com nome e número de identidade, bem como a assinatura, de pelo
menos um responsável pelo candidato, se este for menor de idade.
4.4. Em caso da necessidade da assinatura de um responsável, conforme a idade do estudante, serão
aceitos apenas formulários de inscrição que tiverem sido assinados e digitalizados para que, assim, a assinatura
possa ser devidamente reconhecida.
5. Da seleção:
5.1. As matrículas serão realizadas seguindo estritamente a ordem de sorteio dos candidatos. O sorteio
ocorrerá no dia 03/08/2017 no auditório Pedro Kaiser do IFSul Campus Sapucaia do Sul.
5.2. Os candidatos que forem sorteados em colocação posterior a 70° inscrição homologada, ficam
automaticamente em suplência, considerando o 71° inscrito como o primeiro suplente e assim sucessivamente
tendo como limite o 90° de suplência.
6. Da divulgação:
6.1. O resultado da seleção será divulgado no mesmo dia do sorteio, dia 03/08/2017, no site
(www.sapucaia.ifsul.edu.br/editais) e afixado na portaria do Campus.
7. Da matrícula:
7.1. Os alunos selecionados deverão realizar a sua matrícula no dia 04/08/2017 das 13h30min às
16h45min, no Campus, em local a ser indicado.
7.2. Caso o número máximo de vagas não tenha sido preenchido até 04/08/2017, será aberto um novo
período de matrículas para os alunos suplentes, a ser divulgado nos murais e no site do Campus.
8. Disposições finais:
8.1. As inscrições e matrículas dos candidatos implicam conhecimento deste edital, não podendo os
mesmos alegar desconhecimento.
8.2. Os nomes dos estudantes selecionados serão divulgados no site do IFSul – Campus Sapucaia do Sul.
8.3. As ocorrências não previstas serão definidas pela Coordenadora do projeto, em primeira instância,
pelo Chefe de Ensino, em segunda instância, e pelo Diretor-geral, em caso de persistirem quaisquer dúvidas.
8.4. O/a estudante com três faltas consecutivas ou quatro faltas sem justificativa, no total, será
automaticamente desligado do projeto abrindo, assim, vaga a ser ocupada por estudante em suplência.
8.5. O projeto Aprove IFSul Revisão de Conhecimentos não possui nenhuma vinculação com o processo
seletivo do IFSUL nem de outro Instituto Federal, enquadrando-se como uma ação de extensão que visa
propiciar a revisão de conhecimentos do nível fundamental.
Sapucaia do Sul, 05 de julho de 2017.
Prof. Me. Mack Leo Pedroso
Diretor-geral Campus Sapucaia do Sul

(ANEXO I)
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
APROVE IFSUL CURSO DE REVISÃO DE CONHECIMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

*Nome completo:_________________________________________________________________________
*Data de Nascimento: _______/_______/_______
*Documento de Identificação (RG):
____________________________________
Caso não possua RG, colocar o número da Certidão de Nascimento.
*Nome do(s) responsável(eis):
_________________________________________RG:________________________________
_________________________________________RG:________________________________
Contatos:
*Telefone do responsável: (___) _________________
Telefone do candidato: (___) _________________
E-mail do candidato: _______________________________________
*Categoria que se enquadra:
( ) Estudante do último ano do Ensino Fundamental
( ) Estudante do primeiro ano do Ensino Médio.
*Escola que está matriculado:

*Explique e comente, de forma breve, o seu interesse em participar deste projeto de revisão de
conhecimentos:

*Campos de preenchimento obrigatório.
Declaro que li o edital e estou ciente dos termos apresentados no mesmo.

________________________________
Assinatura do/a candidato/a

____________________________________
Assinatura do/a responsável

