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EDITAL DE SELEÇÃO 

EDITAL Nº 013/2018 
CURSO DE EXTENSÃO APRENDENDO A FAZER - Campus Palmares 

 
 

O Diretor Geral do Campus Palmares do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Pernambuco faz saber que se encontram abertas as inscrições para o Processo de Seleção de 
estudantes que queiram ingressar no Curso de Extensão Aprendendo a fazer. O curso será ofertado 
nas instalações do Campus Palmares e será gratuito. 

 
1. DO CURSO 

 
1.1 O Curso de Extensão “Aprendendo a fazer”, do IFPE Campus Palmares tem como objetivo 

capacitar os estudantes e comunidade externa a desenvolver e estimular as técnicas de estudo, leitura 
e pesquisas acadêmicas bem como as habilidades de planejamento, elaboração e apresentação de 
trabalhos em grupo e individuais orais, escritos e visuais. 
 

1.2 Os encontros presenciais semanais ocorrerão uma vez por semana, durante os meses de setembro e 
outubro, totalizando 30h de carga horária, estando divido em duas turmas nos seguintes horários: 

 
Turma Manhã – Terças-feiras - de 8h30 às 11h30 
Turma Tarde – Quintas-feiras - de 13h30 às 16h30 

 
A sala será devidamente informada aos candidatos selecionados e matriculados, no IFPE Campus  

Palmares. 
 
 
2. NÚMERO DE VAGAS, PÚBLICO-ALVO E PRÉ-REQUISITOS: 

 
 

Curso Nº de vagas Público-alvo Pré-requisitos 

Curso de Extensão 
Aprendendo a fazer 

10 internos, 
 5 externos ao IFPE (15 
participantes para cada 
turma) 

Comunidade: interna e 
externa (discentes, 
servidores e 
comunidade externa). 

Ensino Médio 
concluído. 

 
 
 
 
 
 



3. SELEÇÃO 
3.1 Para participar do Processo de Seleção é obrigatório que os (as) candidatos (as) tenham o Ensino 
Médio como escolaridade mínima.  
3.2 Para ingresso no curso será utilizado o critério de ordem de inscrição dos candidatos (as), limitado 
ao número de vagas ofertadas, em cada  horário.  
3.3 Caso as vagas não sejam preenchidas ou exista desistência  no  primeiro  encontro,  o  IFPE 
Campus Palmares, convocará os suplentes, por telefone ou correio eletrônico, seguindo 
rigorosamente a ordem de classificação. 

 
4. INSCRIÇÃO 
4.1 As inscrições serão realizadas nos dias 03 a 06 de setembro de 2018, exclusivamente através do 

link: https://goo.gl/forms/sjiOGWWErMmt0zY23  
4.2 Somente será efetuada uma inscrição por candidato (a). Caso ocorra mais de uma inscrição, será 

considerada a última. 
 

5. DIVULGAÇÃO 
5.1 A relação contendo o nome dos candidatos (as) classificados (as) será divulgado no mural de avisos 

do IFPE - Palmares, no sítio do IFPE (www.ifpe.edu.br) e através das páginas do campus nas redes 
sociais, a partir do dia 10 de setembro de 2016. 
 
6. MATRÍCULA 
6.1 Os (As) 15 primeiros (as) candidatos (as) classificados (as), serão automaticamente matriculados 

(as). 
6.2 As matrículas serão realizadas nos dias 10 e 11 de setembro de 2018, na Biblioteca do Campus 

Palmares, localizada no endereço:  Rod. BR-101, km 186, S/N, Campus Universitário, Palmares-
PE – CEP: 55.540-000, das 7h30 às 16:30.  

6.3 Para realização da matrícula serão necessários, os seguintes documentos: 
6.3.1 Cópia do Histórico Escolar ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio. 
6.3.2 Cópia do RG. 

6.4 O (A) candidato (a) matriculado (a) terá sua matrícula cancelada se deixar de comparecer, sem 
justificativa legal, ao primeiro dia letivo e sua vaga será preenchida pelo primeiro candidato da 
lista de espera. 

6.5 Os (As) candidatos (as) matriculados (as) deverão seguir todos regulamentos e regimentos do 
campus IFPE – Palmares. 

 
7. CERTIFICAÇÃO 

 
7.1. Os estudantes deverão alcançar, no mínimo, 70% de aproveitamento nas avaliações realizadas, 
além de observarem o critério de frequência (75%, no mínimo) para aprovação. 
 
7.2 . Apenas os estudantes aprovados receberão certificação. 



8. CALENDÁRIO 
 

Evento Data Local 

Publicação do edital 30 de agosto de 2018 Site do IFPE, Redes Sociais e Campus 

IFPE Palmares 
Período de inscrição 03 a 06 de setembro de 

2018 
Através do link: 

https://goo.gl/forms/sjiOGWWErMm
t0zY23  

Divulgação dos candidatos 
(as) classificados (as). 

10 de setembro de 2018 Site do IFPE e Redes Sociais 

Matrícula 10 e 11 de setembro de 
2018 

Campus Palmares 

Início das aulas 11 de setembro de 2018 Campus Palmares 

Previsão de término das aulas 25 de outubro de 2018 Campus Palmares 

 
 
 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
10.1 É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar a publicação e a divulgação na 
imprensa, na internet e no endereço eletrônico www.ifpe.edu.br/palmares de todos os documentos 
referentes ao processo de ingresso. 
10.3 A inscrição do candidato implica a tácita aceitação pelo mesmo  das  condições  estabelecidas 
neste Edital, nos comunicados oficiais, ou em outros documentos que vierem a ser publicados, como 
também das decisões que possam ser tomadas pelo IFPE Campus Palmares, das quais o candidato 
não  poderá  alegar desconhecimento. 
10.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Divisão de Pesquisa e Extensão.  

 
 
 
 

Palmares, 30 de agosto de 2018. 
 
 
 

 
 
 
   Diretor Geral - IFPE Palmares 


