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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL N° 07/2023

Oferta de vagas para Qualificação Profissional - Formação Continuada

Curso Básico de Língua Brasileira de Sinais 

O Diretor-Geral do Instituto Federal Catarinense - Campus Rio do Sul, no uso de suas
atribuições legais e considerando a Resolução 064 - Consuper - IFC/2016, torna pública a
abertura das inscrições para o curso de Qualificação Profissional, na categoria de Formação
Continuada regido pelas disposições a seguir:

1. Resumo do edital:

Curso Vagas Requisitos Mínimos Turno Período das 
InscriçõesEscolaridade

Básico de Língua 
Brasileira de Sinais 

  25 Possuir ensino fundamental 
completo

Noturno 27/02/2023 a 
13/03/2023

2. Apresentação do Curso:

2.1 Objetivo Geral

Oportunizar aos estudantes conhecimentos acerca do uso da Língua Brasileira de
Sinais, de modo que estes possam se comunicar e interagir com pessoas surdas usuárias de
Libras em diversos contextos sociais e profissionais.

2.2 Objetivos Específicos

• Conhecer aspectos teórico-práticos básicos do uso da Língua Brasileira de Sinais, no seu
desenvolvimento lexical, pragmático e estrutural; 
• Reconhecer a importância do uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais nos
diversos espaços sociais para a interação e comunicação entre surdos e não surdos;
• Desenvolver e aperfeiçoar diferentes estratégias de compreensão e expressão na Língua
Brasileira de Sinais; 
• Vivenciar práticas contextualizadas de comunicação em Língua Brasileira de Sinais.
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3. Do Curso

3.1  O curso terá carga horária  de 60 (sessenta)  horas e será ofertado conforme quadro
abaixo:

Meses Dias e horários Carga horária 
Abril 10- 18 h às 22h

17- 18 h às 22h
24- 18 h às 22h

12h 

Maio 08 - 18 h às 22h
15- 18 h às 22h
22 - 18 h às 22h
29- 18 h às 22h

16h 

Junho 05  18 h às 22h
12  18 h às 22h
19 - 18 h às 22h
26- 18 h às 22h

16h
 

Julho 03- 18 h às 22h
10- 18 h às 22h
17- 18 h às 22h
24- 18h às 22h

16h

CARGA HORÁRIA TOTAL 60 h

3.2 Excepcionalmente, os dias de aula poderão sofrer alterações durante o semestre letivo. 

4. Do público-alvo, requisitos mínimos e número de vagas

4.1 O curso visa atender a qualificação profissional continuada de profissionais atuantes nas
áreas correlatas  ao uso da Língua Brasileira  de  Sinais  da  região  do Alto  Vale  do Itajaí,
estudantes de diversas modalidades de ensino que desejem especialização nesta temática e
ainda  pessoas  da  comunidade  interna  e  externa  que  tenham  interesse  no  tema  com o
objetivo de aprimoramento profissional para se comunicar e interagir com pessoas surdas
usuárias de Libras em diversos contextos sociais e profissionais.

4.2 São requisitos mínimos/escolaridade para a inscrição: 

a) Realizar o pedido de inscrição no curso conforme cronograma deste edital; 
b) Ter disponibilidade horária para frequentar o curso em 1 (uma) noite por semana; 
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c) Ter sido sorteado, caso o número de inscritos seja superior ao número de vagas ofertadas; 
d) Ter ensino fundamental completo.

4.3 Serão ofertadas 25 (vinte e cinco) vagas. 

5. Das Inscrições

5.1. Período de Inscrição: 27/02/2023 a 13/03/2023.

5.2. Local de inscrição: as inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no endereço
https://sig.ifc.edu.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&nivel=F
mediante  o  preenchimento  e  o  envio  do  formulário  de  inscrição.  Não  serão  aceitas,  em
hipótese alguma, inscrições realizadas fora dos prazos indicados no item 9 do presente edital.

5.3. São procedimentos indispensáveis para o ato da inscrição:

a) Tomar ciência do conteúdo deste Edital;
b) Acessar o endereço: https://sig.ifc.edu.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-
processo&nivel=F;
c)  Preencher  integralmente  o  formulário  de  inscrição,  anexando  cópia  dos  seguintes
documentos:

- Carteira de Identidade (RG); 
- Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
- Comprovante  de  conclusão  do  Ensino  Fundamental  (histórico  ou  certificado  de

conclusão do Ensino Fundamental ou de nível superior a este).;
d) Submeter o formulário de inscrição preenchido corretamente (o preenchimento correto do
formulário é de total responsabilidade do candidato), dentro do prazo estabelecido no item
5.1.

5.4 O candidato que não possuir condições ou tiver dificuldades de realizar a matrícula pela
internet, poderá agendar seu atendimento presencial na RACI do campus, através do e-mail
registroacademico.riodosul@ifc.edu.br.

6. Da Seleção

6.1 Caso o número de inscritos seja igual ao número de vagas, ou menor, respeitados os
limites descritos no item 10.3, todos os inscritos estarão aptos a realizar a matrícula.
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6.2 Caso o número de candidatos inscritos seja superior ao número de vagas, será realizado
Sorteio Público, que será gravado e disponibilizado na página do campus.

6.3 O Sorteio Público, se houver necessidade, será realizado no dia 17 de março de 2023 às
9h no Laboratório de Libras, localizado na Unidade Urbana do IFC -  Campus Rio do Sul,
Bairro Jardim América, Rua Abraham Lincoln, nº 210. 

6.4 O Sorteio Público será realizado com a presença de, no mínimo, 3 (três) servidores do
IFC, não sendo obrigatória a presença dos candidatos. 

6.5 Será divulgada na página do Campus Rio do Sul a lista dos inscritos em ordem alfabética,
um dia antes do sorteio. Esta listagem conterá uma coluna chamada “número para o sorteio”,
onde  será  atribuído  um  número  para  cada  candidato.  Estes  números  serão  sorteados
aleatoriamente, independentemente do número de vagas disponíveis. 

6.6 No mesmo dia do sorteio, será divulgada a “semente” utilizada. Esta semente é uma
sequência de números, para fins de auditoria. Mais informações, bem como,  download  do
programa utilizado para realização do sorteio eletrônico, estarão disponíveis na página do
campus. 

6.7 A ordem para realização das matrículas respeitará fielmente a ordem de classificação
sorteada.

6.8 Havendo disponibilidade de docente e espaço físico,  o número de vagas poderá ser
ampliado, conforme interesse institucional.

7. Da Matrícula 

7.1. O  candidato,  devidamente  inscrito,  que  estiver  apto  por  meio  da  seleção, será
automaticamente matriculado no curso.

7.2. O candidato apto para a matrícula que desistir  da vaga deverá enviar  e-mail  para
registroacademico.riodosul@ifc.edu.br formalizando  sua  desistência.  A  vaga  será  ofertada
para o próximo candidato da lista.

7.5.1. As chamadas seguintes para preenchimento de vagas não ocupadas poderão ocorrer
em até 10 dias após o início das aulas do curso.

8. Das Avaliações e da Certificação 

Rua Abraham Lincoln, n. 210, Jardim América
Rio do Sul  Santa Catarina.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense  - Campus Rio do Sul

8.1. A avaliação de desempenho será através da participação em sala de aula, apresentação
de trabalhos e/ou atividades de apoio à aprendizagem, observação do desenvolvimento das
competências e habilidades durante a realização de exercícios, laboratórios, produção de
vídeos em Libras, experimentos teóricos e práticos, provas teóricas e/ou práticas.

8.2 Considerar-se-á APTO para a certificação no curso de qualificação deste edital, o aluno
que: 

I. Comprovar o mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de presença na carga horária
destinada a cada componente curricular do curso; e 
II. Obter rendimento acadêmico, convertido em nota, de no mínimo 6,0 (seis vírgula zero) ao
término de cada componente curricular.

9. Do Cronograma

Ordem Atividade Período Local
1 Período para Inscrições 27/02/2023 

a 
13/03/2023

No endereço eletrônico indicado no 
item 5.2.

2 Homologação dos 
Inscritos

14/03/2023 No endereço eletrônico
http://www.ifc-riodosul.edu.br

3 Período para Recurso 15/03/2023 Enviar o Anexo I, preenchido e 
assinado no e-mail 
registroacademico.riodosul@ifc.edu.br

4 Resultado do Recurso
(se houver)

16/03/2023 No endereço eletrônico
http://www.ifc-riodosul.edu.br

5 Seleção (Sorteio Público, 
se necessário)

 

17/03/2023
Às 9h

No endereço eletrônico
http://www.ifc-riodosul.edu.br

6 Divulgação do resultado 
da seleção 

17/03/2023
(Período 
Noturno)

No endereço eletrônico
http://www.ifc-riodosul.edu.br
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7 Período para recurso 

20/03/2023
Enviar o Anexo I, preenchido e 
assinado no e-mail 
registroacademico.riodosul@ifc.edu.br

8 Resultado do Recurso 
(se houver) 21/03/2023

No endereço eletrônico
http://www.ifc-riodosul.edu.br

9 Resultado Final dos 
Aprovados e Lista de 
Espera

22/03/2023 No endereço eletrônico
http://www.ifc-riodosul.edu.br

10 Início das Aulas 10/04/2023 Na Unidade Urbana do IFC  Campus 
Rio do Sul (ver endereço no item 7.1)

11 Fim previsto do curso Julho/2023 Na Unidade Urbana do IFC  Campus 
Rio do Sul (ver endereço no item 7.1)

10.Das Disposições Gerais 

10.1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos resultados das
etapas deste processo simplificado. 

10.2 A Coordenação de Registro Acadêmico e Cadastro Institucional - RACI será responsável
pela recepção dos formulários de inscrição e de matrícula. 

10.3 Caso o número de inscrições e/ou matrículas efetuadas seja inferior a 50% das vagas
oferecidas, o Campus Rio do Sul poderá cancelar a oferta do curso. 

10.4.  A  inscrição  do  candidato  implicará  a  aceitação  total  e  incondicional  das  normas  e
instruções constantes neste Edital,  bem como da Organização Didática e demais normas
didático-pedagógicas do IFC. 

10.5. A inexatidão ou irregularidade de informações, ainda que constatadas posteriormente,
eliminarão o candidato do processo de vagas, declarando-se nulos todos os atos decorrentes
de sua inscrição. 

10.6. O IFC não se responsabiliza por solicitação de inscrição ou matrícula via internet não
efetivada por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas
de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência dos
dados.
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10.7. O aluno matriculado que faltar no primeiro encontro do curso, sem justificativa, será
considerado desistente e substituído pelo próximo da lista. 

10.8. Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Santa Catarina, Subseção
Judiciária de Rio do Sul/SC, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que
forem, para dirimir quaisquer questões oriundas deste termo. 

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão do
campus.

Rio do Sul/SC, 27 de fevereiro de 2023. 

-assinado digitalmente-
____________________________________

Diretor-Geral do Campus Rio do Sul
André Kuhn Raupp

Portaria nº 108/2020

Rua Abraham Lincoln, n. 210, Jardim América
Rio do Sul  Santa Catarina.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense  - Campus Rio do Sul

ANEXO I - RECURSO

Referente:
(  ) Resultado da Inscrição
(  ) Resultado da Seleção

NOME DO CANDIDATO (A):__________________________________________________

CURSO/EDITAL: __________________________________________________________

JUSTIFICATIVA DO RECURSO: _______________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

PARA FUNDAMENTAR ESSA CONTESTAÇÃO, ENCAMINHO EM ANEXO OS SEGUINTES 
DOCUMENTOS: 
_________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

_____________________, ____ / ___ / _____.

________________________________________________________________________
Assinatura do candidato
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SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 27/02/2023

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS - CAMPUS RIO DO SUL Nº 5/2023 - GAB/RIOSUL (11.01.05.01.01) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 27/02/2023 16:13 )
ANDRE KUHN RAUPP
DIRETOR GERAL - TITULAR

CAMP/RSUL (11.01.05)

Matrícula: ###108#8

Visualize o documento original em  informando seu número: , ano: , tipo: https://sig.ifc.edu.br/documentos/ 5 2023
, data de emissão:  e o código de DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS - CAMPUS RIO DO SUL 27/02/2023

verificação: efac0718a0

https://sig.ifc.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

