Edital nº 08/2021 – DIREN/CaVG
O Diretor do Campus Pelotas – Visconde da Graça (CaVG) do Ins tuto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) , no uso das suas
atribuições legais, torna público o processo para aprove i tame nto de di sci pl i nas, matrícul a e m re gi me e spe ci al
nos cursos supe ri ore s , portador de tul o, re i ngre sso, re opção de curso e transfe rê nci a, para o segundo
semestre letivo de 2020, de acordo com as seguintes disposições de vagas no quadro abaixo:
V agas
Curso

Reopção

Reingresso

Transferência

Portador de
título

Curso Superior de Tecnologia em Agroindústria

5

5

5

5

Curso Superior de Tecnologia em Gestão
Ambiental

5

5

5

5

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de
Cooperativas

5

5

5

5

Curso Superior de Tecnologia em Viticultura e
Enologia

4

4

5

15

Curso Superior de Licenciatura em Ciências
Biológicas

5

5

5

5

Curso Superior de Licenciatura em Física

5

5

5

5

Curso Superior de Licenciatura em Química

5

5

5

5

Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda

1

1

2

1

1.

Da matrícula em regime especial

a. O aluno de outra ins tuição de ensino superior poderá requerer matrícula em disciplina isolada dos cursos
superiores do CaVG.
b. O candi dato pode rá se i nscre ve r e m ape nas 1 (uma) di sci pl i na . Solicitação que será avaliada pelo órgão
colegiado e estará sujeita à disponibilização pelo curso, conforme artigo 65 §3° da Organização Didática do IFSul.
c. Os candidatos externos ao CaVG deverão apresentar Histórico Escolar atualizado do curso em andamento e
atestado ou comprovante de matrícula da instituição de origem.
d. O candidato deverá preencher um formulário específico (disponível em anexo).

2.

Da reopção de curso

O candidato deverá enviar:

a. histórico escolar oﬁcial e atualizado contendo o nome do curso e das disciplinas com especiﬁcação do período em
que foram cursadas. É necessário, também, que o histórico contenha a porcentagem de frequência, carga horária,
nota e/ou média ou conceito final;
b. atestado ou comprovante de matrícula atualizado.
c. O candidato deverá preencher um formulário específico (disponível em anexo).

3.

Do reingresso

A solicitação de reingresso deve ser realizada em formulário especíﬁco (disponível em anexo). O pedido ﬁcará
sujeito à existência de vaga no curso.

4.

Da transferência

A solicitação de transferência deve ser feita por meio de formulário especíﬁco (disponível em anexo) e vir acompanhada
da seguinte documentação:

a. Histórico Escolar atualizado contendo o nome do curso e das disciplinas.

Esse deverá conter, também,
especiﬁcação do período em que as disciplinas foram cursadas; sendo necessário exibição da porcentagem de
frequência, carga horária e a média ou conceito final;
b. atestado ou comprovante de matrícula atualizado;
c. conteúdo programá co ou plano de ensino das disciplinas cursadas com aprovação. Esse(s) deve(m) conter a carga
horária e a bibliografia utilizada.

5.

Portador de título

O candidato deverá enviar:

a. Histórico Escolar contendo o nome do curso e das disciplinas;
b. Diploma devidamente registrado.
c. O candidato deverá preencher um formulário específico (disponível em anexo).
6.

Do Aproveitamento das disciplinas

a. O aluno terá direito a requerer aproveitamento de estudos de disciplinas cursadas em outras instituições de
ensino superior ou no próprio IFSUL.

b. O aluno deverá encaminhar o pedido de aproveitamento de estudos mediante formulário apropriado,
i ndi vi dual me nte para cada uma das di sci pl i nas , anexando os seguintes documentos:
I. Histórico escolar atualizado contendo o nome do curso e das disciplinas. Este deverá conter também especificação do
período em que foram cursadas; sendo necessário exibição da porcentagem de frequência, carga horária e a média ou
conceito final;
II. Conteúdo programático ou plano de ensino das disciplinas cursadas com aproveitamento que sejam equivalentes à
disciplina pleiteada. Deve conter a carga horária e a bibliografia utilizada;
III. Requerimento preenchido (documento disponível no Registro acadêmico).

c. Os documentos disponibilizados deverão ser originais. Devem conter assinatura e carimbo do estabelecimento de
ensino de origem.

d. A falta de qualquer um dos documentos supracitados ou a existência de informações conflitantes implicará
indeferimento da inscrição do candidato.

e. O aproveitamento de estudos compreenderá apenas disciplinas que tenham sido cursadas em época anterior à
matrícula inicial como aluno regular do curso em andamento.

f. O aproveitamento de estudos será concedido quando o conteúdo e carga horária da(s) disciplina(s) analisada(s)
equivaler(em) a, no mínimo, 80% da disciplina para qual foi solicitado o aproveitamento.

g. Somente serão analisadas as disciplinas equivalentes às que integram a matriz curricular em plena vigência do
curso de opção do candidato.

h. O pedido de aproveitamento para cada disciplina poderá ser submetido uma única vez, resguardados os casos em
que houver mudança curricular.

a. O aproveitamento de estudos de disciplinas cursadas em outras IES não poderá ser superior a 50% da carga
horária do curso do IFSUL.

7.

Das inscrições
1. Período: de 14 a 21 de julho de 2021

6.2 Inscri ção some nte pode se r re al i zada pe l o própri o i nte re ssado.

Exclusivamente pelo email: cracavg@gmail.com , devendo constar “I NCRI ÇÃO
EDI TAL” no campo “assunto” do email.
6.3 A docume ntação se rá confe ri da no ato do re ce bi me nto e só se rão ace i tas i nscri çõe s com a
docume ntação compl e ta e nos te rmos de ste e di tal .

7. Critérios de classificação e desempate
Os critérios de classificação e desempate estão especificados no quadro abaixo:

Seleção

Classificação

Reopção

1° - reopção de aluno dentro de outro curso de licenciatura / curso
de tecnologia;
2° - curso afim;
3° - idade superior.

Portador de título

1° - portador de tulo de licenciatura (esta regra aplica-se somente
para os candidatos que concorrem por vagas nos cursos de
licenciaturas);
2° - área afim;
3° - idade superior.

Transferência

1° - curso de licenciatura ligado à área (somente para as vagas de
dos cursos de licenciaturas);
2° - maior número de disciplinas aproveitadas;
3° - idade superior.

8. Divulgação dos resultados
Os Resultados serão publicados a partir do dia 26/07/2021 na página do CaVG (cavg.ifsul.edu.br).

9. Matrículas
9.1 Pe ríodo: de 30 de julho a 01 de agosto

Exclusivamente pelo email: cracavg@gmail.com , devendo constar “MATRÍ CULA
EDI TAL” no campo “assunto” do email.

1 0 . Documentos necessários para a efe vação dos candidatos selecionados
para matrícula em regime especial, transferência e portador de título.
- Cópia da carteira de identidade
- Cópia do CPF
- Cópia do título eleitoral acompanhado dos últimos comprovantes de quitação eleitoral
- Cópia do certificado de reservista (para os candidatos do sexo masculino)
- Cópia do histórico escolar do ensino superior parcial
- Comprovante de matrícula do curso de origem
- Cópia do comprovante de residência

11. Disposições Gerais
11.1 A Inscrição do candidato implicará a aceitação das normas con das para a seleção neste e em outros a serem
divulgados.
11.2 A observância do edital, inclusive de posteriores em que constará o resultado, é de total responsabilidade do
candidato.
11.3 A Coordenação de Registros Acadêmicos somente aceitará inscrições com documentação completa e que atendam
aos critérios e às condições estabelecidas no presente edital.
11.4 Não serão aceitas inscrições fora do prazo ou condicionais.
11.5 Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho do CaVG.

Pelotas, 14 de julho de 2021

________________________________
Prof. Maykon Gonçalves Muller
Diretor de Ensino

_______________________________
Prof. Marcos André Betemps Vaz da Silva
Diretor-Geral do Câmpus Pelotas – Visconde da Graça
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