
 

 

        Curso de Extensão Aprendendo a cultivar e cuidar: noções 
básicas em jardinagem

 
 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus 
Salgueiro torna pública a abertura das inscrições para 
cultivar e cuidar: noções básicas em jardinagem
edital. O curso gratuito na modalidade 
básicas para implantação de jardins. 
O presente edital destina 30 vagas  (trinta vagas)
carga horária total de 30 (trinta) horas
Fundamental 1 concluído (antiga quarta série).

 
As inscrições são gratuitas 
Ficha de pré-inscrição deve ser devidamente 
https://forms.gle/tmHcmgmFJSeD4jDXA
realizado um sorteio e os demais farão parte do cadastro reserva.
Caso seja selecionado, o (a) candidato(a) 

 
O pré-requisito para ingresso é ter Ensino Fundamental 1 concluído (antiga quarta série).

 
Início das aulas no dia 09/11/2022 e término das aulas 08/12/2022, as quartas e quintas 

feiras, das 14h às 17h, no CVT Salgueiro, na rua Ana Nunes de Carvalho. 

O resultado do processo seletivo com os nomes dos(as) candidatos(as) selecionados(as) será

divulgado no endereço 
 

no dia 07/11/2022, até às 23:59h

 

 

 

 

 

Curso de Extensão Aprendendo a cultivar e cuidar: noções 
básicas em jardinagem 

 
EDITAL Nº 25 /2022 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus 
torna pública a abertura das inscrições para o Curso de Extensão Aprendendo a 

cultivar e cuidar: noções básicas em jardinagem, respeitando o limite de vagas fixadas neste 
O curso gratuito na modalidade presencial  tem como objetivo apresentar

básicas para implantação de jardins.  
30 vagas  (trinta vagas) a candidatos interessados no curso,  que terá 
30 (trinta) horas. O pré-requisito para ingresso é ter Ensino 

Fundamental 1 concluído (antiga quarta série). 

tas e deverão ser realizadas entre os dias 01/11 a 06/11 de 2022.
inscrição deve ser devidamente  preenchida no endereço eletrônico: 

https://forms.gle/tmHcmgmFJSeD4jDXA. CAso haja mais inscritos que o número de vagas, será 
realizado um sorteio e os demais farão parte do cadastro reserva. 
Caso seja selecionado, o (a) candidato(a) estará automaticamente matriculado

requisito para ingresso é ter Ensino Fundamental 1 concluído (antiga quarta série).

Início das aulas no dia 09/11/2022 e término das aulas 08/12/2022, as quartas e quintas 

feiras, das 14h às 17h, no CVT Salgueiro, na rua Ana Nunes de Carvalho. 

O resultado do processo seletivo com os nomes dos(as) candidatos(as) selecionados(as) será

 eletrônico IFSertãoPE - Editais 2022 (ifsertao

o dia 07/11/2022, até às 23:59h. 

  

Curso de Extensão Aprendendo a cultivar e cuidar: noções 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus 
Curso de Extensão Aprendendo a 

ite de vagas fixadas neste 
tem como objetivo apresentar noções 

a candidatos interessados no curso,  que terá 
requisito para ingresso é ter Ensino 

01/11 a 06/11 de 2022. A 
preenchida no endereço eletrônico: 

. CAso haja mais inscritos que o número de vagas, será 

estará automaticamente matriculado 

requisito para ingresso é ter Ensino Fundamental 1 concluído (antiga quarta série). 

Início das aulas no dia 09/11/2022 e término das aulas 08/12/2022, as quartas e quintas 

feiras, das 14h às 17h, no CVT Salgueiro, na rua Ana Nunes de Carvalho.  

O resultado do processo seletivo com os nomes dos(as) candidatos(as) selecionados(as) será 

Editais 2022 (ifsertao-pe.edu.br) 



 

8. CRONOGRAMA 

 
 

Sequência  Conteúdo 

Aula 1 A evolução dos Jardins

Aula 2  A convivência com o meio ambiente 

Aula 3 Biologia Vegetal: conhecendo a planta, semeaduras e 
reprodução  

Aula 4 Conhecendo o solo:fertilidade do solo; corretivos de 
acidez e fertilizantes orgânicos e minerais; preparação 
do solo; adubos e adubação

Aula 5 Conhecendo e escolhendo as plantas do jardim 

Aula 6 O plantio e os primeiros cuidados 

Aula 7 A irrigação 

Aula 8 Controle de Pragas e Doenças 

Aula 9 Técnicas de adubação orgânica 

Aula 10  Empreendedorismo  

Caberá à coordenação de extensão 
exijam decisões de ordem superior, serão submetidas à Direção Geral do campus 
apreciação. Os (as) candidatos (as) que não atenderem aos dispositivos deste edital ou prestarem 
quaisquer informações falsas na ficha de inscrição serão desclassificados.

 

Diretor

CH data

A evolução dos Jardins 3 09/11

A convivência com o meio ambiente  3 10/11

Biologia Vegetal: conhecendo a planta, semeaduras e 3 16/11

Conhecendo o solo:fertilidade do solo; corretivos de 
acidez e fertilizantes orgânicos e minerais; preparação 
do solo; adubos e adubação 

3 17/11

Conhecendo e escolhendo as plantas do jardim  3 23/11

O plantio e os primeiros cuidados  3 24/11

3 30/11

Controle de Pragas e Doenças  3 01/12

Técnicas de adubação orgânica  3 07/12

 3 08/12

coordenação de extensão deliberar sobre o edital e o processo seletivo. Os casos, que 
exijam decisões de ordem superior, serão submetidas à Direção Geral do campus 

Os (as) candidatos (as) que não atenderem aos dispositivos deste edital ou prestarem 
squer informações falsas na ficha de inscrição serão desclassificados. 

Salgueiro, 27 de outubro 

 
Josenildo Forte De Brito 

Diretor Geral do IFSertãoPE, campus Salgueiro 

  

data 

09/11 

10/11 

16/11 

17/11 

23/11 

24/11 

30/11 

01/12 

07/12 

08/12 

deliberar sobre o edital e o processo seletivo. Os casos, que 
exijam decisões de ordem superior, serão submetidas à Direção Geral do campus Salgueiro para 

Os (as) candidatos (as) que não atenderem aos dispositivos deste edital ou prestarem 

27 de outubro de 2022. 


