
Edital nº 01/2021, 19 de julho de 2021

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco -

IFPE juntamente com o Departamento de Relações Internacionais (DRIN), no uso

de suas atribuições legais, torna público este edital para seleção de estudantes dos

cursos de Ensino Médio Integrado, do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia de Pernambuco para realização do curso de língua italiana oferecido

pelo Centro Cultural Ítalo-Brasileiro Dante Alighieri e determina as seguintes

normas:

1.1 – O curso a ser realizado no Centro Cultural Ítalo-Brasileiro Dante Alighieri é de

Língua Italiana, cujo objetivo é viabilizar que os estudantes do Ensino Médio

Integrado do IFPE obtenham conhecimentos linguísticos e também ampliem sua

compreensão cultural, acadêmica e profissional, o que servirá como ferramenta

para fortalecer e aprimorar a política de internacionalização do IFPE.

1.2 - O Programa Língua e Cultura Italiana, apoiado financeiramente pelo MAECI -

Ministério das Relações Exteriores da Itália e desenvolvido pela Dante Alighieri

de Recife, visa à introdução da língua italiana nos centros educacionais de

Pernambuco e à contribuição para a formação de jovens brasileiros até 18

anos inseridos no ensino regular. O programa procura colocar os jovens em

contato com a língua e a cultura italiana, por meio dos cursos realizados,

implementando, dessa forma, uma ação concreta em sintonia com os programas

institucionais, visando à formação e integração dos jovens estudantes numa

realidade cada vez mais globalizada e plurilíngue.



2.1  – As turmas serão divididas da seguinte forma:

Turma Horário

A Terças-feiras - das 09h às 11h

B Quintas-feiras - das 14h às 16h

C Sextas-feiras - das 18h às 20h

2.2 - O curso terá duração total de 180h, sendo dividido em quatro módulos de 45h,

com início em 03 de agosto de 2021 e término do primeiro módulo até dezembro de

2021.

Parágrafo I: São condições para avançar aos módulos seguintes:

a) obter média igual ou superior a 6,0;

b) realizar as atividades propostas on-line e

c) obter frequência igual ou superior a 70%.

Parágrafo II: O curso apenas poderá ter continuidade se as turmas tiverem pelo

menos 60% da quantidade inicial de estudantes

2.3 - As aulas das turmas A e B serão ministradas presencialmente no Centro

Cultural Ítalo-Brasileiro Dante Alighieri.

Parágrafo único: Enquanto durarem as exigências de segurança impostas pela

pandemia da COVID-19, as aulas das turmas A e B serão ministradas remotamente

através da plataforma Zoom. Assim que as condições sanitárias permitirem, as

aulas se darão no formato presencial, não sendo possível, portanto, acompanhar o

curso virtualmente. 

2.4 - As aulas da turma C serão ministradas exclusivamente no formato remoto

através da plataforma Zoom, independentemente das condições de saúde pública.

2.5 - As aulas que forem ministradas remotamente ocorrerão sempre de maneira

síncrona com acompanhamento pelo Google Classroom para realização de

atividades assíncronas.



3.1 - Serão destinadas 15 (quinze) vagas para a turma A, 15 (quinze) vagas para a

turma B e 15 (quinze) vagas para a turma C, totalizando 45 (quarenta e cinco)
vagas para estudantes de Ensino Médio Integrado do Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco.

4.1 - O processo de seleção será realizado pelo DRIN e ocorrerá exclusivamente

por sorteio eletrônico e virtual. O sorteio eletrônico e virtual será feito com base no

número de inscrição do candidato, da seguinte forma:

a) Cada candidato terá direito a apenas um número de inscrição, não sendo

permitida a duplicidade de inscrição;

b) Caso exista mais de uma inscrição para o mesmo candidato, será considerada

a de data mais recente, sendo as demais eliminadas;

c) No dia 26/07/2021, será publicada no página do DRIN

https://portal.ifpe.edu.br/o-ifpe/relacoes-internacionais a lista das inscrições

homologadas.

4.2 O sorteio eletrônico e virtual será realizado no dia 27/07/2021, com início às 15

horas.

4.3 O sorteio iniciará com a turma A, seguido pelas turmas B e C.

4.4 O sorteio eletrônico e virtual será gravado para posterior conferência.

4.5 A relação dos sorteados será divulgada conforme cronograma constante

neste edital.

4.6 O estudante poderá interpor recurso ao resultado final, conforme o

cronograma constante neste edital. O recurso deverá ser encaminhado ao e-mail

relacoesinternacionais@reitoria.ifpe.edu.br.

4.7 Após o sorteio das turmas, haverá o sorteio para a lista de espera. Os

candidatos sorteados para a lista de espera poderão ser chamados

posteriormente, desde que surjam vagas para este mesmo Edital.

4.8 Os estudantes da lista de espera poderão ser chamados para suprir as vagas

em decorrência de desistência até as duas primeiras semanas após o início das

aulas.

mailto:relacoesinternacionais@reitoria.ifpe.edu.br


5.1 - As inscrições para o processo seletivo serão realizadas no período de

19/07/2021 até as 23h59min de 22/07/2021, por meio de formulário eletrônico

disponível em https://forms.gle/D2MJ5Zee8y1PUx5r8.

5.2 – Para a efetivação da inscrição, o estudante deverá providenciar toda a

documentação informada nos itens 5.2.1, 5.2.2, em pdf, dentro do prazo

supracitado, por meio de formulário eletrônico disponível em

https://forms.gle/D2MJ5Zee8y1PUx5r8.

5.2.1 – Cópia de documento de identificação (RG, CNH, Carteira de Trabalho ou

Passaporte).

5.2.2 -  Comprovante de Matrícula do Ano/ Período atual no IFPE.

5.3 – As inscrições recebidas fora do período informado neste edital serão

automaticamente indeferidas.

6.1 – O candidato deverá preencher os seguintes requisitos:

I – Estar regularmente matriculado em um curso de Ensino Médio Integrado do

IFPE;

II – Ter nacionalidade brasileira;

III – Possuir documento oficial de identidade e CPF válidos;

VI – Cumprir todas as datas estabelecidas neste edital, assim como apresentar

todos os documentos exigidos;

VII – Não possuir processo disciplinar instaurado e ainda em aberto no IFPE.

7.1 - É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de todas as

informações relativas a este edital. O DRIN utilizará o correio eletrônico para

comunicação com os candidatos.

7.2 - É dever do candidato observar a caixa de Spam/Lixo Eletrônico, uma vez que

os e-mails do DRIN podem ser automaticamente direcionados para estas pastas.

https://forms.gle/D2MJ5Zee8y1PUx5r8
https://forms.gle/D2MJ5Zee8y1PUx5r8


Período de Inscrição 19/07 a 22/07

Divulgação da lista das inscrições
homologadas.

26/07

Sorteio Virtual 27/07

Divulgação da lista de sorteados das turmas A,
B e C

28/07

Resultado da Seleção 28/07

Prazo para recurso 29/07

Resultado Final da Seleção 30/07

Matrícula no Centro Cultural Ítalo-Brasileiro
Dante Alighieri

02/08 a 06/08

Início do Curso 10/08 - Turma A
12/08 - Turma B
13/08 - Turma C

9.1. É de responsabilidade exclusiva do aluno selecionado:

9.1.1. Fornecer as informações exigidas pelo Centro Cultural Ítalo-Brasileiro Dante

Alighieri para trâmite de matrícula.

Parágrafo único: O DRIN apenas repassará os e-mails com as exigências da

instituição aos alunos, cabendo a eles responder em tempo hábil. O DRIN não

intercederá junto à instituição parceira caso o aluno perca os prazos externos de

candidatura.

9.1.2. Realizar o curso com dedicação durante o período previsto.

JOSÉ CARLOS DE SÁ JÚNIOR
Reitor do IFPE

Free Hand
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