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EDITAL Nº 28/2021
Dispõe sobre a abertura do
período de inscrição para o
curso de Extensão (EAD):
“Redação do ENEM: por
uma
aprendizagem
significativa”

A DIRETORA GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS – CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES, nomeada pela
Portaria do IFMG nº 1.170, de 20 de setembro de 2019, publicada no DOU de 23 de
setembro de 2019, Seção 2, pág. 29, e no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria IFMG nº 475, de 6 de abril de 2016, publicada no DOU de
15 de abril de 2016, Seção 2, pág.17, retiﬁcada pela Portaria IFMG nº 805, de 04
de julho de 2016, publicada no DOU de 06 de julho de 2016, Seção 2, pág. 22, e
pela Portaria IFMG nº 1078, de 27 de setembro de 2016, publicada no DOU de 04
de outubro de 2016, Seção 2, pág. 20, torna público que estão abertas, até o
dia 19 de JUNHO de 2021, as inscrições para curso de extensão (EAD)
“Redação do ENEM: por uma aprendizagem significativa”.
1. DO CURSO
Curso: “Redação do ENEM: por uma aprendizagem significativa”.
Professores responsáveis: Profa. Alcione Pereira Santos Rodrigues Ferreira e Profa.
Gláucia do Carmo Xavier.
Modalidade do curso: Ensino a distância
Detalhamento: O curso busca aprimorar a escrita do gênero dissertativoargumentativo exigido na prova de redação do ENEM, promovendo uma
aprendizagem significativa aos discentes.
2. DAS VAGAS
Serão disponibilizadas 100 vagas.
3. DAS INCRIÇÕES
Local: exclusivamente pelo endereço: https://forms.gle/keSYswe4x5CBLp1Y7
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Período: de 11 a 19 de junho de 2021.
4. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO/PARTICIPAÇÃO
1.

Ser residente em Ribeirão das Neves

2.

Ser ou ter sido estudante de escola pública durante o Ensino Médio

3.

Conhecimento de internet.

5. DA SELEÇÃO
Por ordem de inscrição. Todos que atenderem os requisitos estabelecidos para
participação, serão selecionados para a turma 1 do curso. Os excedentes irão
entrar em lista de espera.
6. DA MATRÍCULA
A matrícula será confirmada com:
Acesso ao Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem – Moodle IFMG Ribeirão
das Neves.
Envio do comprovante de Matrícula (Anexo I) e cópia do documento de
identidade até dia 15 de junho.

7. DAS AULAS:
Início das aulas: 01/07/2020
Local: Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem – Moodle Ribeirão das Neves
Dias de realização das aulas: flexível (de acordo com disponibilidade do aluno).
Horário: flexível (de acordo com disponibilidade do participante)
Duração do curso: 80 horas.
Prazo para realização do módulo: julho de 2021 a novembro de 2021.
8. CERTIFICAÇÃO
A certiﬁcação de realização do curso será concedida ao aluno com
aproveitamento quantitativo maior ou igual a 60% (sessenta por cento) das
avaliações.
8. DISPOSIÇÕES FINAIS
O aluno inscrito que não efetivar a matrícula e comprovar os requisitos para
participação, até a data informada neste edital perderá o direito de sua vaga e
certificado de participação.
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação e será divulgado via site
institucional do IFMG/Campus Ribeirão das Neves.
A qualquer tempo o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou
em parte, seja por decisão do IFMG, seja por motivo de interesse público ou
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exigência legal, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de
qualquer natureza.
Os casos omissos neste edital serão analisados pela Coordenação de Extensão e
Cultura do IFMG c a m pus Ribeirão das Neves, em comum acordo com a
coordenação da ação de extensão.

Ribeirão das Neves, 04 de junho de 2021.
Documento assinado eletronicamente por Maria das Gracas Oliveira,
Diretor(a) Geral, em 11/06/2021, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando o código verificador
0861249 e o código CRC 300210CF.
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