
CAMPUS PALMARES

Edital 05/2020

O Diretor-Geral  do  Campus Palmares  do Ins�tuto Federal  de Educação e  Ciência  e

Tecnologia  de  Pernambuco  (IFPE),  em  conformidade  com a  resolução  nº  04/2013,

torna público as normas e prazos de seleção para ingresso nos cursos do Centro de

Línguas Estrangeiras – CELLE do Campus Palmares, para o 1º semestre de 2020.

1. DOS CURSOS OFERTADOS

1.1  O presente processo sele�vo visa selecionar estudantes regulares dos cursos do

IFPE Campus Palmares  que  queiram par�cipar  dos  Cursos  de  Extensão  a  distância

ofertados pelo CELLE-IFPE Campus Palmares, para o 1º semestre de 2020, nos níveis a

saber:

1) Inglês Básico I

2) Conversação Inglesa I 

1.2 Os módulos serão ofertados, de forma remota, no período de abril e maio de 2020,

com carga horária de 15 horas sendo cada aula com duração de uma hora. 

1.3 Os cursos serão cer�ficados pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) do IFPE.

1.4 As aulas ocorrerão nos seguintes dias e horários:

CALENDÁRIO

NÍVEL DIA HORÁRIO

Inglês Básico I terças e quintas-feiras 16h – 17h

Conversação Inglesa I terças e quintas-feiras 17h30 – 18h30

1.5 As  datas  e  horários  foram  propostos  de  acordo  com  a  ins�tuição.  Alterações

poderão ocorrer sempre que houver interesse ins�tucional para melhor adequação das

atribuições docentes.



1.6 A média final para aprovação nos cursos do CELLE é 7.0, sendo esta a exigência

para  receber o cer�ficado de conclusão.  O método avalia�vo será  processual,  com

a�vidades avalia�vas durante as aulas. 

2. DAS VAGAS

2.1. Serão ofertadas 10 vagas para cada nível.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1 As inscrições serão realizadas a par�r das 8h do dia 07 de abril até às 11h do dia 9

de  abril  de  2020,  através  do  formulário  de  inscrição  online  no  endereço

h-ps://forms.gle/gLSMCAtwqq9wqivr7.

3.3 Somente será efetuada uma inscrição por candidato(a). Caso ocorra mais de uma

inscrição, o(a) candidato(a) será automa�camente desclassificado.

4. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS (AS) CANDIDATOS (AS)

4.1 A Comissão de Seleção será responsável pela apreciação dos dados informados

pelo  (a)  candidato  (a),  pela  realização  do  Processo  Sele�vo  e  pela  divulgação  do

resultado  da  seleção,  que  será,  ao  final,  homologada  pela  Direção  Geral  do  IFPE

Campus Palmares.

4.2 A seleção dos (as) estudantes se dará pela ordem cronológica de inscrição realizada

online.

 

4.3 Os (As) candidatos (as) não selecionados (as) farão parte de Cadastro de Reserva.

5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

5.1 O resultado do Processo Sele�vo, a cargo da Comissão de Seleção, bem como a

convocação para a matrícula serão divulgados no  sí	o  do IFPE (www.ifpe.edu.br), no

dia 9 de abril de 2020, a par�r das 15h.

5.2 Do resultado do Processo Sele�vo, caberá recurso no prazo de 01 (um) dia ú�l a ser

realizado  até  as  16h do dia  10  de  abril  de  2020,  dirigido  à  Direção-Geral  do IFPE

Campus Palmares, que decidirá de forma defini�va.



5.3 O resultado final do Processo Sele�vo, a cargo da Comissão de Seleção, bem como

a convocação para a matrícula serão divulgados no sí	o do IFPE (www.ifpe.edu.br), no

dia 10 de abril de 2020, a par�r das 18h.

6. DA MATRÍCULA DOS CANDIDATOS

6.1 A matrícula dos(as) candidatos(as) aprovados(as) no Processo Sele�vo do CELLE

acontecerá das 9h às 17h do dia 13 de abril de 2020, através do preenchimento de um

formulário  online  que  será  enviado  pela  coordenação  do  CELLE  -  IFPE  Campus

Palmares. 

7. DAS AULAS

 

7.1 As aulas terão início no dia 14 de abril de 2020 e ocorrerão semanalmente, através

de video chamadas nos horários informados no item 1.4.

8. DOS REMANEJAMENTOS 

8.1 Caso  ocorra  desistência  ou  desligamento,  poderá  ser  remanejado(a)  o(a)

candidato(a) que es�ver na lista de espera, rigorosamente de acordo com a ordem de

classificação. 

8.2 Os(As) candidatos(as) remanejados(as) e convocados(as) que não se manifestarem

na  data  e  horário  determinados  para  efetuar  a  matrícula  serão  considerados(as)

desistentes e perderão o direito à vaga.

9. DA PERMANÊNCIA 

9.1 Durante o curso, será avaliado o nível de interesse dos (as) estudantes, podendo ser

desligados(as) aqueles(as) que não apresentem grau de interesse compaIvel com os

obje�vos do Programa.

9.2 Os  critérios  u�lizados  para  avaliar  o  grau  de  interesse  dos  estudantes  serão  a

assiduidade, par�cipação nas aulas e desempenho. 

9.3 Por inassiduidade, entende-se a falta injus�ficada em 4 (quatro) aulas consecu�vas

ou 6 (seis) alternadas, durante a realização do curso.



10. DO CRONOGRAMA

PERÍODO ETAPAS

Data: 6 de abril 2020 Publicação do Edital

Data:  das 8h do dia 07 de abril até às

11h do dia 9 de abril de 2020

Inscrição online dos candidatos

Data:  dia 9 de abril  de 2020,  a par�r

das 15h

Publicação do Resultado Preliminar

Data:  até as 16h do dia 10 de abril de

2020

Recursos dos candidatos

Data: 10 de abril de 2020, a par�r das

18h

Decisão  quanto  aos  Recursos

interpostos  e  homologação  do

resultado  final  dos  candidatos

aprovados

Data  das 9h às 17h do dia 13 de abril

de 2020

Matrícula  dos  aprovados  nos

respec�vos horários de aulas do CELLE

para cada nível.

Data 14 de abril de 2020 Início das aulas

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 A Comissão de Seleção realizará a avaliação da etapa sele�va deste edital, sendo o

resultado final homologado pelo Diretor-Geral do IFPE Campus Palmares.

11.2 A Coordenação do CELLE, em conjunto com a Comissão de Seleção, analisará os

casos omissos.  As decisões tomadas em relação ao objeto deste edital deverão ser

informadas à Direção-Geral do Campus Palmares.

Palmares, 06 de abril de 2020.

Plínio Guimarães de Sousa

Diretor-Geral
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