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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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EDITAL Nº 17/2020, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020 

 

 

CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE ESTUDANTES EM REGIME ESPECIAL 

 

O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco – Campus Paulista, no 

uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 504/2020/GR/IFPE, de 30/04/2020, publicada no DOU de 

05/05/2020, seção 2, página 20, e pela Portaria nº 224/2016-GR, de 29/02/2016, vem tornar público o Edital do 

Processo Seletivo para Estudantes que desejarem cursar componentes curriculares em regime especial no Curso 

de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS) no semestre de 2020.2, com base nas 

disposições previstas no Artigo 93 da Organização Acadêmica desta instituição. 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O estudante em regime especial estará vinculado exclusivamente ao componente curricular e não ao curso, 

e poderá cursar no máximo 4 (quatro) componentes curriculares do curso, sendo 1 (um) por período. 

1.2 Havendo solicitação superior a 1 (um) componente curricular e/ou módulo isolado, a Coordenação de 

Registro Acadêmico, Diplomação e Turnos (CRADT) do IFPE Campus Paulista reserva-se o direito de 

considerar somente o primeiro componente curricular indicado pelo interessado, excluindo-se os restantes. 

1.3 Somente serão admitidos em regime especial, como estudantes não regulares, aqueles que tenham concluído 

o Ensino Médio e estejam regularmente matriculados em cursos da Educação Superior em instituição 

reconhecida pelo Ministério de Educação e Cultura – MEC, atestado pela apresentação do comprovante de 

matrícula da instituição de origem. 

1.4 O estudante de outra Instituição de Ensino Superior – IES matriculado em regime especial no IFPE Campus 

Paulista, ao concluir o componente curricular com êxito, terá direito a certificado do referente componente 

curricular cursado. Já o estudante de curso do IFPE matriculado em regime especial na própria instituição, ao 

concluir com êxito o componente curricular cursado, terá o resultado registrado no seu histórico escolar. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 Os estudantes que desejarem concorrer a esta chamada pública deverão solicitar a sua inscrição através do 

formulário disponível em https://forms.gle/f89E2vc3qWYwjdZdA na data constante no cronograma. Serão 

solicitados os seguintes documentos: 

1. Cópia de documento de identificação com foto e CPF; 

2. Comprovante da última matrícula na instituição de origem; 

3. Histórico Escolar do aluno. 

4. Quando aplicável, a comprovação de ter cursado os pré-requisitos do componente curricular  

2.2 A inscrição não garante a vaga, mas habilita o inscrito a concorrer à vaga. 

 

 

3. DAS VAGAS 

3.1 A relação e o quantitativo das vagas disponíveis para preenchimento estão dispostas na tabela constante no 

ANEXO 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/f89E2vc3qWYwjdZdA


 

4. DA SELEÇÃO 

4.1 A seleção será feita mediante análise das inscrições.  

4.2 Os estudantes do IFPE têm prioridade em relação aos das demais IES. 

4.3 A análise das inscrições será realizada pela Coordenação do Curso, após homologação pela CRADT das 

solicitações realizadas, com base nos critérios estabelecidos no presente Edital, a saber: 

a) Comprovação de ter cursado os pré-requisitos do componente curricular solicitado, conforme matriz 

curricular do Projeto Pedagógico do Curso – PPC. 

b) Análise do histórico do curso no qual o aluno encontra-se matriculado. 

 

5. DO RESULTADO PRELIMINAR 

5.1 O resultado preliminar será divulgado no sítio https://portal.ifpe.edu.br/campus/paulista e no mural do 

Campus, na data constante no cronograma. 

 

6. DO RECURSO 

6.1 Caberá recurso ao resultado preliminar, devidamente fundamentado, devendo ser criado no formulário 

disponível em  https://forms.gle/vsnws9Q34NgyMBEX6  no prazo indicado no cronograma do edital.  

 

7. DO RESULTADO FINAL 

7.1 O resultado final das inscrições diferidas será divulgado no site https://portal.ifpe.edu.br/campus/paulista, 

na data constante no cronograma. 

 

8. DA MATRÍCULA  

8.1 Os candidatos selecionados para cursar o componente curricular em regime especial no curso tecnológico 

presencial do IFPE Campus Paulista, estão automaticamente convocados à enviar e-mail para CRADT 

<cradt@paulista.ifpe.edu.br > , no período constante no cronograma, a fim de efetivar a matrícula na disciplina 

requerida, anexando a documentação prevista neste edital. 

 

9. DO CRONOGRAMA 

 

DATA ETAPA 

25/11/2020 Publicação do Edital no site do IFPE Campus Paulista 

 

26/11/20 a 30/11/2020 
Inscrições na Coordenação de Registro Acadêmico, Diplomação e 

Turnos (CRADT) IFPE Campus Paulista  

02/12/2020 
Divulgação do resultado preliminar no site do IFPE 

02/12/2020 e 03/12/2020 Recurso ao resultado preliminar (virtual) 

04/12/2020 Resultado final das inscrições deferidas 

04 a 08/12/2020 Período da matrícula 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 Os horários estabelecidos neste Edital obedecem ao horário oficial de Brasília.  

10.2 A CRADT indeferirá, de pronto, todas as solicitações que não atenderem ao disposto neste Edital. 

10.3 A qualquer momento, sendo comprovada alguma fraude referente a documentação enviada no ato da 

inscrição, o aluno será punido com o cancelamento da matrícula na disciplina aprovada, além se sofrer as 

punições previstas em lei.   

10.4 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Diretoria de Ensino do IFPE Campus Paulista. 

 

 

Paulista, 25 de novembro de 2020. 

  

 

George Alberto Gaudêncio de Melo 

Diretor-Geral – IFPE Campus Paulista 

 

https://portal.ifpe.edu.br/campus/paulista
https://forms.gle/vsnws9Q34NgyMBEX6
https://portal.ifpe.edu.br/campus/paulista
mailto:cradt@paulista.ifpe.edu.br


ANEXO 1 

Distribuição de vagas em disciplinas disponíveis no curso tecnólogo presencial do IFPE Campus Paulista 

Curso  Disciplina  

Carga 

Horária 

(H/R)  

Horário / 

Formato * 
Número de Vagas 

ADS Banco de Dados I 60 Ensino Remoto 2 

ADS Arquitetura de Computadores 30 Ensino Remoto 2 

ADS Engenharia de Software 60 Ensino Remoto 2 

ADS Redes de Computadores 60 Ensino Remoto 3 

ADS Banco de Dados II ** 60 Ensino Remoto 3 

ADS Inteligência Artificial  60 Ensino Remoto 3 

TOTAL 15 

* O semestre letivo no IFPE campus Paulista está baseado no ensino remoto. Nessa modalidade de ensino, os 

alunos recebem materiais semanalmente em um ambiente virtual e são acompanhados através de reuniões em 

web conferência. 

** A disciplina possui pré-requisito que deve ser comprovado pelo aluno no ato da matrícula para estar habilitado 

a cursá-la.   

 Os pré-requisitos e ementas das disciplinas estão disponíveis no Projeto Pedagógico do Curso que se encontra 

disponível em no site do curso:  

https://portal.ifpe.edu.br/campus/paulista/cursos/superiores/tecnologos/analiseedesenvolvimentodesistemas/  

 

https://portal.ifpe.edu.br/campus/paulista/cursos/superiores/tecnologos/analiseedesenvolvimentodesistemas/

