INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS ALAGOINHAS
PROJETO DE EXTENSÃO: ENSINE SUA MÃO A FALAR EM LIBRAS

EDITAL N.º 01/2018

O DIRETOR GERAL SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA BAIANO – CAMPUS ALAGOINHAS, no uso de suas atribuições legais, conferidas
pela Portaria nº 1.376, de 24/10/2016, publicado no D.O.U de 25/10/2016, RESOLVE informar aos
interessados que estarão abertas as inscrições para o CURSO BÁSICO DE LIBRAS do Projeto de
Extensão “Ensine Sua Mão a Falar em Libras” no Campus Alagoinhas.
1 – DAS VAGAS
1.1 Para o Curso Básico de Libras na modalidade de Extensão o Campus Alagoinhas do IFBAIANO
dispõe:

CURSO
Básico I em Libras
(TURMA A)
Básico I em Libras
(TURMA B)
Básico I em Libras
(TURMA C)
Básico I em Libras
(TURMA D)

TURNO
Matutino
08 h às 11h
(Terça-feira)
Vespertino
14h às 17h
(Terça-feira)
Matutino
08h às 11h
(quinta-feira)
Vespertino
14h às 17h
(quinta-feira)

LOCAL
Campus
Alagoinhas

N.º DE VAGAS
20

Campus
Alagoinhas

20

Campus
Alagoinhas

20

Campus
Alagoinhas

20

2 – DAS INSCRIÇÕES
2.1 As inscrições, que são gratuitas, devem ser realizadas via formulário de inscrição online
–
disponível
no
site
do
Campus
Alagoinhas:
http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/alagoinhas/. As informações devem ser fornecidas
no site na data provável de 25 de janeiro ao dia 31 de janeiro de 2018. Os candidatos
poderão se inscrever até às 23h59min do dia 31 de janeiro de 2018.
2.2 O candidato, no ato da inscrição, deve indicar a turma/horário pretendida/o para realizar o
curso.

2.3 Se a quantidade de inscritos for maior do que a quantidade de vagas previstas neste Edital,
as vagas serão definidas por meio de sorteio público – conforme cada turma/horário – a
ser realizado, presencialmente, no dia 01 de fevereiro às 15 horas, na biblioteca do
Campus Alagoinhas.
2.4 A presença do candidato e/ou do seu representante legal, no sorteio, é facultativa.
2.5 A anulação da inscrição pode ser efetuada a qualquer tempo se for constatado qualquer
tipo de falsidade nas declarações e/ou quaisquer irregularidades nas informações e/ou nos
documentos apresentados no ato da matrícula.
2.6 Não serão aceitas inscrições presenciais, via postal, via fax e/ou via correio eletrônico.
2.7 Requisitos para realizar a inscrição. O candidato para o curso de libras pelo projeto de
extensão “Ensine Sua Mão a Falar em Libras” no Campus Alagoinhas deve obedecer aos
seguintes requisitos:
a) ter idade mínima de 16 anos;
b) ter disponibilidade de tempo, de acordo com as atividades ofertadas.
3. DOS RECURSOS
O recurso impetrado contra o resultado das inscrições pode ser realizado na data provável de
02 de fevereiro de 2018, presencialmente, na Coordenação do Projeto de Extensão “Ensine
Sua Mão a Falar em Libras” do Campus Alagoinhas.
4. DA CLASSIFICAÇÃO

4.1. O processo seletivo para o Curso Básico I de Libras oferecido pelo Projeto de Extensão
“Ensine Sua Mão a Falar em Libras” deve ser realizado em duas fases. A primeira quando do
preenchimento da ficha de inscrição no site e a segunda quando da confirmação da matrícula
com entrega de documentos, presencialmente, na Secretaria do Campus Alagoinhas, do
Instituto Federal Baiano.
4.1. Se houver sorteio de vagas, este será realizado no dia provável de 01 de fevereiro de
2018, às 15h na biblioteca do Campus Alagoinhas, conforme item 2.3 deste Edital.
4.2. A divulgação do resultado final, tanto do sorteio quanto do processo, será realizada no dia
05 de fevereiro de 2018 no site http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/alagoinhas/
4.3. Os candidatos que foram classificados dentro do número das vagas disponibilizadas
devem realizar a matrícula de forma presencial, com entrega de documentos, na
coordenação do projeto de extensão “Ensine Sua Mão a Falar em Libras”, do Campus
Alagoinhas.

4.4. Os candidatos classificáveis poderão ficar em um cadastro de reserva, podendo ou não ser
chamados, conforme a disponibilidade de vagas para o projeto.
5. DAS MATRÍCULAS
5.1. Os candidatos que foram classificados no número das vagas deverão comparecer à
Secretaria do campus Alagoinhas para realizarem suas matrículas nos dias prováveis de
06 e 07 de fevereiro de 2018 no horário de 08 horas às 12 horas e de 13 horas às 17
horas.
5.2. No ato da matrícula, o candidato deverá entregar os documentos e assinar um termo de
compromisso com o projeto de extensão.
5.3. Se o candidato estiver impedido de realizar a matrícula, ela pode ser efetuada por meio
de seu representante legal.
5.4. O candidato vai ser considerado desistente se não comparecer ou não fizer representar
no ato da matrícula no período mencionado no item 4.1 deste Edital
5.5. O candidato classificado que não efetuar a matrícula no período previsto no item 4.1
deste Edital perde o direito à vaga e a cede para um substituto na lista de classificáveis no
cadastro de reserva, o qual também será eleito por sorteio.
5.6. Os candidatos que ficaram no cadastro de reserva, efetuarão suas matrículas, caso da
desistência de algum candidato classificado dentro das vagas, na Secretaria do Campus
Alagoinhas do IFBAIANO, na data provável de 15 de fevereiro de 2018.
5.7.

Documentos necessários para matrícula

No momento da matrícula, os documentos a seguir deverão ser apresentados:
a) 1 foto 3x4;
b) Fotocópia e original da carteira de identidade;
c) Fotocópia do comprovante de residência do último mês.
Se o candidato não apresentar qualquer documento supracitado no ato da matrícula,
será desclassificado automaticamente.
6. DO FUNCIONAMENTO DO CURSO
6.1.As aulas serão ministradas durante um período previsto de 20 de fevereiro de 2018 a 26
de abril de 2018, com duração de 3 (três) horas/relógio e cronograma definido conforme
os dias de aulas especificados no Anexo I.

6.2.O curso básico de Libras contemplará uma carga horária total de 40 (quarenta) horas,
sendo que 25 (vinte e cinco) horas serão de aulas práticas e 15 (quinze) horas serão
teóricas.
7. DO CRONOGRAMA DO EDITAL
ITEM
01

02

03

DESCRIÇÃO

DATAS

Divulgação da chamada para inscrição

Período para inscrição

19/01/18 até 24/01/18

25/01/18 até 31/01/18

Sorteio público (se houver)

01/02/18

Conforme item 2.3 deste Edital

04

Recurso impetrado contra resultado

02/02/18

05

Divulgação do resultado final

05/02/18

06

Realização de matrícula

06/02/18

07

Matrícula do candidato no cadastro de reserva
(Caso haja desistência)

15/02/18

Conforme item 5.6 deste Edital

08

8.

Período das aulas

20/02/18 até 26/04/18

DOS CASOS OMISSOS

8.1.Os casos omissos neste Edital serão analisados e posteriormente resolvidos pela equipe
executora do Projeto de Extensão “Ensine Sua Mão a Falar em Libras”.

ROBSON DE SOUZA SANTOS
Diretor Geral - Substituto
Campus Alagoinhas
Original assinado

TB/V

DIAS: 20/27 (14H ÀS 17H)

TA/M
TB/V
TC/M
TD/V

DIAS: 6/13/20/27 (14H ÀS 17H)
DIAS: 01/08/15/22/29 (08H ÀS 11H)
DIAS: 01/ 08/15/22/29 (14H ÀS 17H)

TB/V
TC/M

DIAS: 05/12/19/26

TA/M

DIAS: 05/12/19/26

MARÇO
TERÇA QUINTA

DIAS: 03/10/17/24

FEVEREIRO
TERÇA
QUINTA

DIAS: 03/10/17/24

TD/V

DIAS: 06/13/20/27 (08H ÀS 10H)

TC/M

DIAS 22 (14H ÀS 17H)

DIAS 22 (08H ÀS 11H)

TA/M

DIAS: 20/27 (08H ÀS 11H)

ANEXO I

(CRONOGRAMA DE AULAS)
ABRIL
TERÇA QUINTA
TD/V

25 HORAS
PRÁTICAS
E
15 HORAS
TEÓRICAS
POR
TURMA

