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EDITAL Nº004/2022 - DG/IFC - CAMPUS FRAIBURGO

EDITAL DE OFICINA DE ILUSTRAÇÃO DE PLANTAS DA CASA DE CULTURA LYDIA FREY, PROJETO DE
EXTENSÃO DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS FRAIBURGO

O Diretor-Geral do Ins tuto Federal Catarinense – Campus Fraiburgo, no uso da competência que
lhe  foi  subdelegada  pela  Portaria  nº  105  de  28/01/2020,  publicada  no  Diário  Oficial  da  União  de
29/01/2020,  vem tornar  público  pelo  presente  edital  o  procedimento  para  seleção  de  candidatos  na
Oficina de Ilustração de Plantas da Casa de Cultura Lydia Frey, Projeto de Extensão do IFC Fraiburgo.

1. DOS REQUISITOS DO CANDIDATO
1.1 Ser matriculado ou egresso do curso de ensino médio integrado ao técnico do IFC (qualquer Campus).
1.2 Estar matriculado em escola da região, a par r do 9º ano do ensino Fundamental.

2. DA INSCRIÇÃO
2.1 As inscrições e o curso são gratuitos. As inscrições serão realizadas através de formulário eletrônico
encontrado no site h p://editais.fraiburgo.ifc.edu.br  ou via formulário impresso disponível na Secretaria
do IFC - Campus Fraiburgo.
2.2 As inscrições estarão abertas no período de 16/03/2022 a 30/03/2022, (de segunda a sexta-feira na
Secretaria do IFC - Campus Fraiburgo ou pelo site h p://editais.fraiburgo.ifc.edu.br ).
2.3 O correto preenchimento dos dados solicitados no ato da inscrição é de exclusiva responsabilidade do
candidato.
2.4 A inscrição implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato
e/ou responsável legal, não poderá alegar desconhecimento.
2.5 Para efe var a inscrição no curso, o candidato deverá entregar a seguinte documentação:
2.5.1 Cópia de RG e CPF
2.5.2 Comprovante de matrícula ou cer ficado no EMI do IFC ou comprovante de matrícula de sua escola, a
par r do 9º ano do ensino fundamental
2.5.3 Autorização de seu pai/mãe ou responsável legal, para menores de 18 anos (Anexo II)

3 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Item A vidade Período Local

1 Inscrições De 16/03/2022 a
30/03/2022

No endereço:
h p://editais.fraiburgo.ifc.edu.br ou via

formulário na Secretaria do IFC Fraiburgo,
Rua Cruz e Souza, nº 100, Centro.

2 Resultado Final 31/03/2022 No endereço:
h p://editais.fraiburgo.ifc.edu.br 

3 Confirmação de Inscritos 01/04/2022 No endereço:
h p://editais.fraiburgo.ifc.edu.br

4 Início da Oficina 06/04/2022 Laboratório de Ciências no IFC - Campus
Fraiburgo

4 IDENTIFICAÇÃO

Projeto de Extensão Vagas Carga
horária

Horário

Oficina 32 30hs Quartas-feiras
17:15hs às 18hs

4.1 O Curso possui como obje vo desenvolver habilidades de ilustração de plantas, principalmente da Casa
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de Cultura Lydia Frey e pesquisa de iden ficação da espécie, suas caracterís cas e importância ecológica.
Também contará com uma noite de exposição dos desenhos no Museu Lydia Frey e com a premiação aos
melhores trabalhos.
4.2 O Curso contará com a vidades desenvolvidas apenas na modalidade presencial,  pelas bolsistas do
Projeto, Gabryella A. Zano o Pedrozo e Raquel C. da Silva e par cipação da coordenadora, Prof.ª Débora
dos Santos.
4.3 As aulas serão ministradas no IFC - Campus Fraiburgo, em laboratório de ciências.
4.4 O material  de apoio necessário para a realização das a vidades será em parte fornecido pelo IFC -
Campus Fraiburgo.

5. DA SELEÇÃO
5.1  Caso  o  número  de  inscritos  seja  menor  que  a  quan dade  de  vagas,  todas  os  candidatos  estarão
automa camente classificados.
5.2 Caso haja mais interessados do que o número de vagas existentes, o critério de desempate será a
ordem de inscrição. Os candidatos que não forem contemplados por exceder o número de vagas, poderão
ser contactados posteriormente.
5.3 Os 32 (trinta e dois) primeiros inscritos serão chamados. O restante ficará na lista de espera conforme
sua ordem na ficha de inscrição.
5.4 O resultado da classificação será publicado no dia 31/03/2022, até às 17hs, no endereço eletrônico
h p://editais.fraiburgo.ifc.edu.br/ .
5.5 Os candidatos classificados estarão automa camente matriculados.
5.6 A documentação será exigida no ingresso presencial ao curso.
5.7 No primeiro dia de aula  os estudantes  deverão entregar cópia de RG, CPF, comprovante escolar  e
autorização do(s) pai(s) ou responsável legal à coordenadora do curso, Professora Débora dos Santos.
5.8 A ausência do aluno nas duas primeiras semanas de aula poderá excluir o mesmo de par cipar da
Oficina, caso haja lista de espera, será chamado o próximo inscrito.

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
6.1 Se a qualquer tempo for constatado que o candidato omi u informações ou falsificou documentos, o
mesmo será eliminado do Edital de Seleção.
6.2  A inscrição do candidato implica  a tácita  aceitação pelo mesmo das condições estabelecidas  neste
Edital, nos comunicados oficiais, ou em outros documentos que vierem a ser publicados, como também das
decisões que possam ser tomadas pelo IFC, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.
6.3  Caso a  quan dade  de inscritos  seja  inferior  a  6 (seis),  o  curso  poderá ser  cancelado a  critério  da
administração.
6.4 É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar a publicação e a divulgação na imprensa, no
endereço eletrônico h p://editais.fraiburgo.ifc.edu.br/ .
6.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Direção de Ensino.

Fraiburgo/SC, 16 de março de 2022.

Tiago Lopes Gonçalves
Diretor-Geral do IFC – Campus Fraiburgo

Portaria nº 105 de 28/01/2020
Publicada no DOU em 29/01/2020
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ANEXO I 

 FICHA DE INSCRIÇÃO NA OFICINA DE ILUSTRAÇÃO DE PLANTAS DA CASA DE CULTURA LYDIA
FREY, PROJETO DE EXTENSÃO DO IFC FRAIBURGO

PROJETO DE EXTENSÃO

DO CAMPUS FRAIBURGO

ALUNO CANDIDATO À OFICINA
NOME COMPLETO: ESCOLA E SÉRIE:

DATA DE NASCIMENTO:

____/____/______

CPF: Nº DE IDENTIDADE E ÓRGÃO EXPEDIDOR:

ENDEREÇO (RUA, Nº, COMPLEMENTO): BAIRRO:

TELEFONE (para contato): E-mail:

TÍTULO DA OFICINA QUE IRÁ PARTICIPAR:

Ilustração de plantas da Casa de Cultura Lydia Frey, Projeto de Extensão IFC Fraiburgo

NOME DA COORDENADORA DO PROJETO:

Débora dos Santos

NOME DAS BOLSISTAS ORIENTADORAS DA OFICINA:

Gabryella A. Zanotto Pedrozo e Raquel C. da Silva

DECLARAÇÃO DO ALUNO CANDIDATO À BOLSITA

Declaro, para fins de minha inscrição à Oficina de Extensão do  Campus Fraiburgo, que li o edital e estou de acordo com as
cláusulas do mesmo. Além disso, comprometo-me a comparecer ao IFC Fraiburgo às quartas-feiras, das 17:15 hs às 18 hs para
as a vidades desta Oficina. Estou ciente que o meu não comparecimento às a vidades da Oficina me desclassifica para o dia da
exposição no Museu Lydia Frey e para a classificação da premiação.

                    

Campus Fraiburgo, ___ de___________de  2022.

___________________________________________

Assinatura do candidato

_____________________________________________________________________________
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ANEXO II 

 DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO(S) PAI(S) OU RESPONSÁVEL LEGAL PARA CURSAR A
OFICINA DO IFC FRAIBURGO ÀS QUARTAS-FEIRAS, DAS 17:15 HS ÀS 18 HS

DECLARAÇÃO DO(s) PAI(s) OU RESPONSÁVEL (caso o candidato seja menor de idade)

Declaro conhecer e aceitar os critérios e normas que regem o Edital da Oficina de Ilustração de Plantas da Casa de Cultura
Lydia Frey, Projeto de Extensão do Ins tuto Federal Catarinense, cer fico como verdadeiras as informações prestadas acima e
autorizo o aluno iden ficado a par cipar da Oficina às quartas-feiras, das 17:15 hs às 18 hs, nas condições definidas neste
Edital.

Campus Fraiburgo, ___ de___________de  2022.

______________________________________________________________________________________________
           Assinatura do(s) pai(s) ou responsável

                                                                              
Nome(s):
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FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 16/03/2022

EDITAL Nº 4/2022 - GAB/FRA (11.01.12.01.01) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 16/03/2022 08:01 )
TIAGO LOPES GONCALVES

DIRETOR GERAL - TITULAR

DG/GRAI (11.01.12.01)

Matrícula: 1905449
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