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Processo seletivo para o curso de Livre de Extensão Atenção à Saúde do Surdo em Libras  

 
EDITAL Nº 20/2020 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

Serra Talhada torna pública a abertura das inscrições para o Curso Livre de Extensão 

Atenção à Saúde do Surdo em Libras, respeitando o limite de vagas fixadas neste edital. O 

curso gratuito não presencial tem como objetivo reduzir os ruídos de comunicação entre 

profissionais da saúde e pacientes surdos. 

 
2. NÚMERO DE VAGAS E PÚBLICO ALVO 

O presente edital destina 30 (trinta) vagas, que terá carga horária total de 20 (vinte) horas, 

sendo no turno da noite, um encontro semanal, às quartas das 19h às 22h, duração do curso 

de 04/11/2020 a 16/12/2020. O pré-requisito para ingresso é ter cursado o Ensino Médio 

completo, apresentar comprovante que atua na área de saúde, encontra-se em formação ou 

certificado de conclusão de curso voltado para a saúde, mesmo que não atue na área, dispor de 

acesso à internet e à plataforma Google Meet disponível pelo Gmail do Google.  

 
3. DAS INSCRIÇÕES 

O acesso se dará conforme critérios estabelecidos no Edital para o processo seletivo 

simplificado para ingresso no curso Livre de Extensão. 
 

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas entre os dias 21 e 28 de outubro de 2020. 

A Ficha de inscrição deve ser devidamente preenchida no endereço eletrônico:  

https://forms.gle/C1nqPxVuK6rGhH4e6 

O(a) candidato(a) deverá anexar cópia digitalizada dos seguintes documentos: 

a) Documento Oficial de Identificação (Carteira de Identidade ou CNH); 

b) Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

c) Histórico escolar ou declaração de conclusão do Ensino Médio; 

d) Apresentar comprovante que atua na área de saúde, encontra-se em formação ou 

certificado de conclusão de curso na área da saúde. 
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4. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 Ser contemplado no processo seletivo;  
 Apresentar a documentação completa exigida para matrícula;  
 Ter o Ensino Médio completo;  
 Apresentar comprovante que atua na área de saúde, encontra-se em formação ou 

certificado de conclusão de curso na área da saúde;  
 Dispor de acesso à internet e à plataforma Google Meet disponível pelo Gmail do 

Google.  
 

5. DAS AULAS, LOCAL E HORÁRIO 

Um encontro semanal, às quartas das 19h às 22h. Aulas síncronas e assíncronas através do 

Classroom e Google Meet.  

Matriz Curricular  

 O surdo e sua singularidade linguística;  
 Legislação;  
 Sinais introdutórios para conversação em Libras;  
 Sinais específicos da área da saúde;  
 Contextos de conversação na área da saúde;  
 Orientações sobre o atendimento adequado ao surdo.  

 
6. SELEÇÃO E CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

O processo de seleção dar-se-á mediante atendimento ao pré-requisito. Caso o número de 

candidatos inscritos seja superior ao número de vagas, a seleção se dará mediante sorteio. Em 

caso de não preenchimento das vagas ofertadas, todos os candidatos inscritos que atendam ao 

pré-requisito serão considerados aprovados. 
 

7. RESULTADO  
 

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

divulgado no endereço eletrônico https://www.ifsertao-pe.edu.br/index.php/ser-

editais?id=10343 na data prevista neste edital.  

 

8. RECURSOS 
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Os recursos contra a homologação das inscrições poderão ser realizados até as 23h59m do dia 

30 de outubro de 2020, através do preenchimento do formulário de recurso, anexo I deste edital, 

e do seu envio digitalizado para o e-mail: cst.extensao@ifsertao-pe.edu.br. 

 

9. CRONOGRAMA 

Data Atividades Local 

21/10 a 
28/10/2020 

Período de inscrição https://forms.gle/C1nqPxVuK6rGhH4e6 

29/10/2020 

Sorteio (se o número de 
inscritos for maior que o 

número de vagas ofertadas) 
e Divulgação dos(as) 

candidatos(as)selecionados 
(as) 

Site institucional. 
https://www.ifsertao-
pe.edu.br/index.php/ser-editais?id=10343 

29/10/2020 Resultado Parcial 
Site institucional. 
https://www.ifsertao-
pe.edu.br/index.php/ser-editais?id=10343 

30/10/2020 Recursos 
Site institucional. 
https://www.ifsertao-
pe.edu.br/index.php/ser-editais?id=10343 

03/11/2020 Resultado Final 
Site institucional. 
https://www.ifsertao-
pe.edu.br/index.php/ser-editais?id=10343 

De 04/11 a 
16/12/2020 

Datas das aulas 

Será necessário que o aluno tenha uma conta 
no Google para acessar a sala virtual e um 
aparelho através do qual acompanhará as 
aulas (notebook, tablet, smartphone, 
desktop). O endereço da sala virtual será 
divulgado aos candidatos aprovados por e-
mail. 

 

10.      CERTIFICAÇÃO 

Será concedido o certificado do Curso de Livre de Extensão intitulado “Atenção à saúde do 

surdo em Libras” a todos os alunos que forem aprovados nas atividades propostas e tiverem 

frequência maior ou igual a 75% (setenta e cinco por cento) do curso. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Caberá à Coordenação de Extensão deliberar sobre o edital e o processo seletivo. Nos casos 

em que exijam decisões de ordem superior serão submetidas à Direção Geral do campus Serra 

Talhada, para apreciação. 

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

informações falsas na ficha de inscrição serão desclassificados. 

 

Serra Talhada, 21 de outubro de 2020. 

 

 

 
Alex de Souza Magalhães 

Diretor Geral 
Portaria nº 182, de 03/03/2020 
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ANEXO I 
FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  
EDITAL 20/2020  

Instruções:  
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO RELATIVO AO RESULTADO DO EDITAL Nº 
_____ 

 
RECURSO REFERENTE AO EDITAL Nº. ____, de ____ de __________ de 20____  
NOME COMPLETO DO (A) REQUERENTE: 
___________________________________________________________________________ 
____________________________________RG:_________________CPF_______________ 
ENDEREÇO:________________________________________________________________D
OS FATOS (Exponha os motivos que o levaram a discordar do resultado, anexando 
documentos complementares caso considere necessário): 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________ 
 

_________________________________, ______/_______/_______ 
Local e data 

 
________________________________________________ 

Assinatura do (a) Requerente 
PARECER:  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

_________________________________, ______/_______/_______ 
Local e data 

_______________________________________________ 
Assinatura /SIAPE 

 
 

Observação: Enviar para o e-mail: cst.extensao@ifsertao-pe.edu.br 


