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O  DIRETOR-GERAL  EM  EXERCÍCIO  DO  INSTITUTO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E
TECNOLOGIA  DE  PERNAMBUCO,  CAMPUS PALMARES,  designado  pela  portaria  nº
1261/2017-GR de 15/09/2017, em conformidade com a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de
2008,  bem como com a resolução nº 04/2013, torna público as normas e prazos de seleção
para ingresso no Curso Engenho da Redação, do  Campus  Palmares, para o 2º semestre de
2020.

1. DO CURSO OFERTADO

1.1 O presente processo seletivo visa selecionar  estudantes regulares dos cursos do IFPE
Campus Palmares e pessoas da comunidade externa que estejam cursando o terceiro ano
do ensino médio em escola pública ou que já concluíram essa modalidade e que desejem
participar  efetivamente  do  Curso  de  Extensão  a  distância,  ofertado  pelo  IFPE  Campus
Palmares,  para o 2º  semestre  de 2020.  Trata-se  de um curso de redação para o  Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM), intitulado Curso Engenho da Redação.

1.2  O  Curso Engenho da Redação tem por objetivo principal  desenvolver habilidades de
escrita de textos  dissertativos-argumentativos requeridos pelo Exame Nacional  do Ensino
Médio. Para tanto, as aulas e atividades serão organizadas através de estudos detalhados das
05  (cinco)  competências  requeridas  pelo  ENEM  na  redação,  bem  como  dos  modos  de
organização do discurso, das estratégias argumentativas e das marcas de autoria. Todo esse
processo contará com a realização de projetos de escrita individual e colaborativa, sempre
com o acompanhamento e o retorno do professor.

1.3  O curso  acontecerá  em dois  bimestres,  ofertados,  de forma remota, no  período de
agosto a dezembro de 2020, com carga horária total de 42 horas, assim distribuídas:

a)  01 hora semanal em aula expositiva dialogada com o professor do curso, totalizando 20
horas, pelo Google Meet.

b) 01 hora semanal, no mínimo, em horário e dia definidos pelo cursista para realização das
atividades e produções de texto, totalizando 20 horas, pelo Google Classroom. 

c)  01 hora bimestral, em horário e dia a serem definidos pelo professor e pelos grupos de
trabalho, para produção colaborativa de textos, totalizando 02 horas, pelo Google Docs.



1.4 O curso será certificado pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) do IFPE.

1.5 As aulas expositivas dialogadas ocorrerão nas quintas-feiras, no horário das 19h30min às
20h30min.

1.6  As datas e horários foram propostos de acordo com a  Instituição. Alterações poderão
ocorrer sempre que houver interesse institucional para melhor adequação das atribuições
docentes.

1.7  A média final para aprovação no curso é de 550 pontos (conceito C),  sendo esta a
exigência para receber o certificado de conclusão. O método avaliativo será processual, com
atividades avaliativas durante as aulas. Também, para aprovação no curso, será indispensável
um percentual  de  75% de  frequência  nas  aulas  expositivas  e  na  realização semanal  das
atividades.

2. DAS VAGAS

2.1. Serão ofertadas 16 vagas, sendo 08 para estudantes do IFPE Campus Palmares e 08 para
membros da comunidade externa, seguindo as especificações apontadas no item 1.1.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1 As inscrições serão realizadas a partir das 8h do dia 27 de julho até às 15h do dia 29 de
julho  de  2020,  através  do  formulário  de  inscrição  online  no  endereço
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq20x6sPvcyBUliHhQOtYCaxopnMsKf5Zck_r7I
Dbbb8Uxng/viewform
3.2  Somente  será  efetuada  uma  inscrição  por  candidato(a).  Caso  ocorra  mais  de  uma
inscrição, o(a) candidato(a) será automaticamente desclassificado.

4. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS (AS) CANDIDATOS (AS)
4.1 A Comissão de Seleção será responsável pela apreciação dos dados informados pelo (a)
candidato (a), pela realização do Processo Seletivo e pela divulgação do resultado da seleção,
que será, ao final, homologada pela Direção Geral do IFPE Campus Palmares.
4.2 A seleção dos (as) estudantes se dará pela ordem cronológica de inscrição realizada
online.
4.3 Os (As) candidatos (as) não selecionados (as) farão parte de Cadastro de Reserva.

5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

5.1  O  resultado  do  Processo  Seletivo,  a  cargo  da  Comissão  de  Seleção,  bem  como  a
convocação para a matrícula serão divulgados no sítio do IFPE (www.ifpe.edu.br), no dia 30
de julho de 2020, a partir das 10h.
5.2 Do resultado do Processo Seletivo,  caberá recurso no prazo de 01 (um) dia útil a ser
realizado até as 12h do dia 31 de julho de 2020, dirigido à Direção Geral do IFPE  Campus
Palmares, que decidirá de forma definitiva.
5.3  O  resultado final do Processo Seletivo, a cargo da Comissão de Seleção, bem como a
convocação para a matrícula serão divulgados no sítio do IFPE (www.ifpe.edu.br), no dia 31
de julho de 2020, a partir das 18h.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq20x6sPvcyBUliHhQOtYCaxopnMsKf5Zck_r7IDbbb8Uxng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq20x6sPvcyBUliHhQOtYCaxopnMsKf5Zck_r7IDbbb8Uxng/viewform


6. DA MATRÍCULA DOS CANDIDATOS

6.1 A matrícula dos(as) candidatos(as) aprovados(as) no Processo Seletivo do Curso Engenho
da Redação acontecerá das 9h às 17h do dia 03 de julho de 2020, através do preenchimento
de  um  formulário  online  que  será  enviado  pela  coordenação  do  curso -  IFPE  Campus
Palmares. 

7. DAS AULAS
 
7.1 As aulas terão início no dia 06 de julho de 2020 e ocorrerão semanalmente, através de
vídeo chamadas, pelo Google Meet, nos dias e horários informados no item 1.4.
7.2 O curso será estruturado em dois bimestres, sendo:
a) 1º Bimestre: 06 de agosto a 08 de outubro/2020.
b) 2º Bimestre: 15 de outubro a 17 de dezembro de 2020.
7.3 O encerramento do curso será dia 17 de dezembro de 2020.

8. DOS REMANEJAMENTOS 

8.1 Caso ocorra desistência ou desligamento, poderá ser remanejado(a) o(a) candidato(a)
que estiver na lista de espera, rigorosamente de acordo com a ordem de classificação. 
8.2 Os(As) candidatos(as) remanejados(as)  e convocados(as) que não se manifestarem na
data e horário determinados para efetuar a matrícula serão considerados(as) desistentes e
perderão o direito à vaga. 

9. DA PERMANÊNCIA 

9.1 Durante o curso,  será avaliado o nível de interesse dos (as) estudantes, podendo ser
desligados(as)  aqueles(as)  que  não  apresentem  grau  de  interesse  compatível  com  os
objetivos do Curso.
9.2  Os  critérios  utilizados  para  avaliar  o  grau  de  interesse  dos  estudantes  serão  a
assiduidade, participação nas aulas e desempenho. 
9.3 Por inassiduidade, entende-se a falta injustificada em 4 (quatro) aulas consecutivas ou 6
(seis)  alternadas,  durante  a  realização do curso,  e  não cumprimento  de  duas  atividades
semanais consecutivas. 

10. DO CRONOGRAMA

PERÍODO ETAPAS

Data: 24 de julho 2020 Publicação do Edital

Data/Hora:  das 8h do dia 27 de julho
até às 15h do dia 29 de julho de 2020

Inscrição online dos candidatos



Data/Hora:  dia 30 de julho de 2020, a
partir das 10h

Publicação do Resultado Preliminar

Data/Hora:  dia  31  de  julho  de  2020,
até as 12h  

Recursos dos candidatos

Data/Hora:  31 de  julho  de  2020,  a
partir das 18h

Decisão  quanto  aos  Recursos
interpostos  e  homologação  do
resultado  final  dos  candidatos
aprovados

Data/Hora: 03 de agosto de 2020,  das
9h às 17h 

Matrícula dos aprovados.

Data/Hora:  06  de  agosto  de  2020,  a
partir das 19h30min

Início das aulas

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 A Comissão de Seleção realizará a avaliação da etapa seletiva deste edital,  sendo o
resultado final homologado pelo Diretor Geral do IFPE Campus Palmares.

11.2  A Coordenação  do  Curso  Engenho  da  Redação,  em  conjunto  com  a  Comissão  de
Seleção, analisará os casos omissos. As decisões tomadas em relação ao objeto deste edital
deverão ser informadas à Direção Geral do Campus Palmares.

Palmares, 22 de julho de 2020.

Wilson Vicente de Lima
Diretor-Geral em exercício
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