IFRS - Campus Erechim abre processo de transferência para os
Cursos Técnicos de nível médio e para os Cursos Superiores
Data: 14/06/2011
Veículo: Jornal Boa Vista
O IFRS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande
do Sul - Campus Erechim, de acordo com as normas internas da Instituição,
torna público o processo de transferência para os Cursos Técnicos de Nível
Médio na Modalidade Subsequente e para os Cursos Superiores para o
semestre letivo 2011/2.
O processo de transferência tem por objetivo selecionar candidatos para
preencher as vagas livres decorrentes de transferência, cancelamento de
matrícula ou não preenchidas em processo seletivo, considerando cursos no
mesmo nível e modalidade.
Há vagas para o nível superior no Curso Superior de Tecnologia em Marketing,
bem como, há vagas para o nível médio subseqüente, nos Cursos Técnicos em
Alimentos e em Vestuário.
As inscrições serão realizadas entre os dias 20 a 22 de junho deste ano, no
setor de Registros Escolares do Campus Erechim, durante o horário de
funcionamento (8h30min às 11h30min; 13h30min às 17h e 19h30min às 22h.),
para efetivar a inscrição o candidato deverá apresentar a via original e a cópia
dos seguintes documentos: histórico escolar do curso de origem, matriz
curricular do curso de origem, programas das disciplinas cursadas, declaração,
emitida pela Instituição de origem, que o aluno possui vínculo com matricula
trancada ou ativa, comprovação de autorização e/ou reconhecimento do curso
de origem (somente para curso superior) e descrição do sistema de avaliação
de aprendizagem adotado pelo curso de origem. O resultado será divulgado no
dia primeiro de julho deste ano no site do IFRS - Campus Erechim.
A solicitação de transferência deverá ser efetuada pelo candidato, maior de 18
anos, ou por seu procurador legal.

Para maiores informações consulte o Edital de Transferência no site do
Instituto Federal do Rio Grande do Sul - Campus Erechim.
(http://www.erechim.ifrs.edu.br)

