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EDITAL DE ABERTURA PARA O CURSO LIVRE DE EXTENSÃO “SPEAK UP CLUB!” 
- EDITAL Nº 18/2019

O  Instituto Federal  de Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do Sertão Pernambucano,

Campus Floresta, torna pública a abertura das inscrições do  Curso Livre de Extensão

SPEAK UP CLUB!, com carga horária de 20 horas, conforme o disposto a seguir:

1. NÚMERO DE VAGAS E PÚBLICO ALVO

O presente edital destina 10 (dez) vagas para as comunidades internas e externas.

2. INSCRIÇÕES

Pré-requisito: Os participantes deverão ter um conhecimento mínimo em inglês para que

possam participar  das  interações  fazendo  uso  do  idioma.  Portanto,  é  importante,  pelo

menos, um nível intermediário de conhecimento. Este pré-requisito será verificado pelo

professor no primeiro dia de aula, aplicando-se um teste vocacional. Não há restrições de

escolaridade ou idade.

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas através de formulário eletrônico, de 02 a

07  de  outubro  de  2019.  Segue  link  para  acessar  o  formulário  de  inscrição:

https://forms.gle/j4vWFqAdQKFAZPAq9

Será  possível  efetuar  a  inscrição  no  computador  disponibilizado  na  recepção  do  IF

SERTÃO-PE Campus Floresta.

3. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

A classificação se dará através de sorteio.  Em caso de não preenchimento das vagas

ofertadas, todos os candidatos inscritos neste certame serão considerados classificados.

Caso o número de inscritos não alcance 75% do total de vagas, o curso poderá não ser

ofertado.

Caso o número de candidatos aptos para o curso ultrapasse o limite de vagas ofertadas

neste  certame,  será  realizado  sorteio,  utilizando-se  um  simulador  disponível  no  site

https://sorteador.com.br/.  A  lista  de  inscritos  gerada  no  formulário  de  inscrição  será

numerada de forma sequencial. De acordo com a ordem aleatória gerada pelo sorteio, esta

https://sorteador.com.br/
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lista  será  reorganizada.  Logo  após,  a  lista  geral  será  sequencialmente  subdividida,  de

acordo com o número de vagas disponibilizadas. Os alunos não contemplados na turma,

serão informados como componentes de uma lista de espera.

4. RESULTADO E MATRÍCULA

Os candidatos deferidos poderão participar do curso, respeitando-se a ordem dada pelo

item 3 deste edital.

5. INÍCIO DAS AULAS, LOCAL E HORÁRIO

As aulas iniciarão dia 09 de outubro de 2019, serão ministradas todas as quartas-feiras,

das 13:00 às 15:00 h, no IF SERTÃO-PE Campus Floresta (sala a definir). O término do

curso está previsto para dia 11 de dezembro de 2019.

Floresta-PE, 01 de outubro de 2019.

Vera Lúcia da Silva Augusto Filha
DIRETORA-GERAL PRO TEMPORE
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