INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS JUAZEIRO
PROJETO DE EXTENSÃO: APRENDA A SE COMUNICAR COM AS MÃOS
EDITAL N.º 01/2019

A coordenação do projeto Cursos de Línguas torna público que estarão abertas, no período
indicado, as inscrições para ingresso no CURSO DE EXTENSÃO DE LIBRAS BÁSICO
NÍVEIS I E II (20horas), do Centro de Idiomas do Instituto Federal de Educação, Ciências e
Tecnologia da Bahia, Campus Juazeiro.

1 – DAS VAGAS
1.1. Para o Curso Básico de Libras níveis l e ll na modalidade de Extensão o Campus
Juazeiro do IFBA dispõe:

TURMA
TURMA 1
BÁSICO NÍVEL I
TURMA 2
BÁSICO NÍVEL II
TURMA 3
BÁSICO NÍVEL II

DIA DA SEMANA/
TURNO
TREÇA-FEIRA
MANHÃ
TREÇA-FEIRA
NOITE
QUARTA-FEIRA
MANHÃ

HORÁRIO

VAGAS

08:00 às 12:00

30

20:00 às 22:00

30

08:00 às 12:00

30

1.2. As vagas destinam-se a comunidade externa, estudantes e servidores do IFBA –
Campus Juazeiro.

2 – DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições, que são gratuitas, devem ser realizadas via formulário de inscrição
online – disponível no site do Campus Juazeiro, portal ifba.edu.br/juazeiro, no período de
01 a 12 de março de 2019. Os candidatos poderão se inscrever até às 23h59min do dia 12
de março de 2019.
2.2. O candidato, no ato da inscrição, deve indicar a turma/horário pretendida/o para realizar
o curso.
2.3. A anulação da inscrição pode ser efetuada a qualquer tempo se for constatado qualquer
tipo de falsidade nas declarações e/ou quaisquer irregularidades nas informações e/ou nos
documentos apresentados no ato da matrícula.
2.4. Não serão aceitas inscrições presenciais, via postal, via fax e/ou via correio eletrônico.
2.5. Requisitos para realizar a inscrição. O candidato para o curso de libras pelo projeto
de extensão “Aprenda a se Comunicar com as Mãos” no Campus Juazeiro deve obedecer
aos seguintes requisitos:
a) ter idade mínima de 16 anos;
b) ter disponibilidade de tempo, de acordo com as atividades ofertadas;
c) certificado de curso de Libras de 20 horas, para os candidatos das Turmas nível II.

3. DOS RECURSOS
3.1.O recurso impetrado contra o resultado das inscrições pode ser realizado na data de 13
de março de 2019, presencialmente, na sala do PROTOCOLO do Campus Juazeiro.
4. DA CLASSIFICAÇÃO
4.1. O processo seletivo para o Curso Básico de Libras níveis I e II oferecido pelo Projeto
de Extensão “Aprenda a Falar com as Mãos” será realizado em duas fases. A primeira
quando do preenchimento da ficha de inscrição no site e a segunda quando da confirmação
da matrícula com entrega de documentos, presencialmente, na sala do NIAP Campus
Juazeiro, do IFBA.

4.2. Os candidatos que foram classificados dentro do número das vagas disponibilizadas
devem realizar a matrícula de forma presencial, com entrega de documentos, na
coordenação do projeto de extensão “Aprenda a Falar com as Mãos”, na sala do NIAP
do Campus Juazeiro.

4.3. Os candidatos classificáveis poderão ficar em um cadastro de reserva, podendo ou não
ser chamados, conforme a disponibilidade de vagas para o projeto.
5. SELEÇÃO DOS CANDIDATOS
5.1. A seleção dos candidatos aos cursos ofertados se dará por ordem de inscrição.
5.2. Para a ordem de classificação será observado o dia e horário em que a inscrição for
efetuada no site do IFBA– Campus Juazeiro, por meio do formulário on line.

7. MATRÍCULA
7.1 A matrícula será realizada no IFBA – Campus Juazeiro, na sala do NIAP, nos dias 15 e
18 de março de 2019, mediante a lista dos candidatos classificados, devendo o candidato
apresentar no ato da matrícula os seguintes documentos:
a) fotocópia da Carteira de Identidade, acompanhada do original;
b) fotocópia do CPF, acompanhada do original;
c) fotocópia da certidão de nascimento ou casamento, acompanhada do original;
d) fotocópia do certificado de curso de Libras (20h) para candidatos das Turmas Nível II.
7.2 O candidato classificado que não efetuar a matrícula no período previsto no item 7.1
deste Edital perde o direito à vaga e a cede para um substituto na lista de classificáveis no
cadastro de reserva,
7.3 A lista dos candidatos que integrarem o cadastro de reserva e que forem convocados
para quaisquer das turmas do Curso de libras níveis I ou II, será publicada no site do IFBA
– Campus Juazeiro.
Se o candidato não apresentar qualquer documento supracitado no ato da matrícula,
será desclassificado automaticamente.

6. DO FUNCIONAMENTO DO CURSO
6.1. As aulas serão ministradas durante o período previsto de 19 de março de 2019 a 16 de
abril de 2019, com duração de 4 (quatro) horas/relógio para as turmas do turno matutino e
de 19 de março a 21 de maio, com duração de 2 (duas) horas/relógio para a turma do
noturno conforme cronograma no Anexo I.
.

7. DO CRONOGRAMA DO EDITAL

ITEM

DESCRIÇÃO

DATAS

01

Período para inscrição

01/03 até 12/03/19

02

Resultado parcial

13/03/19

03

Recurso impetrado contra
resultado

13/03/19

04

Divulgação do resultado final

14/03/19

05

Realização de matrícula

15/03 e 18/03/19

06

Matrícula do candidato no
cadastro de reserva
(Caso haja desistência)
Conforme item 7.3 deste Edital

07
Período de aulas

26/03/19

Turma 1
módulo
básico nível I
Turma 2
módulo
básico nível II
Turma 3
módulo
básico nível II

19/03 a 16/04/19
19/03 a 21/04/19

19/03 a 16/04/19

8. DOS CASOS OMISSOS
8.1. Os casos omissos neste Edital serão analisados e posteriormente resolvidos pela equipe
executora do Projeto de Extensão “Aprenda a falar com as mãos”.

Ubirajara da Costa Lima Júnior
Diretor Geral - Campus Juazeiro

ANEXO I

CRONOGRAMA DE AULAS

TURMA

DIA DA SEMANA

HORA/AULA

PERÍODO

Turma 1 Módulo BásicoNível I

Terça-feira

08:00 às 12:00
4 horas/aula

19/03 a 16/04/19

Turma 2 Módulo BásicoNível II

Terça-feira

20:00 às 22:00
2 horas/aula

19/03 a 21/04/19

Turma 3 Módulo BásicoNível II

Quarta-feira

08:00 às 12:00
4 horas/aula

19/03 a 16/04/19

ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO

Curso de LIBRAS
Nome completo:
CPF:

RG:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:
Telefone:(

CEP:
)

e-mail:
Assinalar um “X” no Curso de Interesse:

Curso Básico de Libras
( )Turma 1 Módulo Básico- Nível I

Terça –feira/ matutino

( )Turma 2 Módulo Básico- Nível II

Terça –feira /noturno

( )Turma 3 Módulo Básico- Nível II

Quarta – feira /matutino

* declaro que todas as informações acima são verdadeiras.

Juazeiro-Ba,____de________de 2019.

_________________________________________________________
Nome do candidato

