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Instituto Federal abre inscrições para três
cursos de extensão
08/03/2017 às 08:15 (atualizado em 08/03/2017 às 08:43)

Foto: Divulgação
O Campus Veranópolis do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Sul (IFRS) está com inscrições abertas para três cursos de extensão: Introdução
à Eletrônica Digital, Básico I em Língua Espanhola (Veranópolis) e Básico II em Língua
Espanhola (Nova Prata). As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de março em link
específico disponibilizado abaixo.
Confira os editais: clique aqui
Saiba mais sobre os cursos
Introdução à Eletrônica Digital: apresentar ao aluno os princípios da eletrônica digital além
de desenvolver técnicas de elaboração de circuitos combinacionais para resolver
problemas envolvendo eletrônica digital, preparando o aluno para seguir em cursos
envolvendo circuitos sequenciais, microprocessadores e, finalmente, sistemas digitais.
Serão ofertadas 30 (trinta) vagas e a carga horária total do curso é de 40h.
Local das aulas: Campus Veranópolis do IFRS
Básico I em Língua Espanhola: oportunizar a capacitação de alunos para uso da língua
estrangeira como meio de comunicação, valorização e compreensão de outras culturas,
proporcionando possibilidades de expressar-se de forma verbal e não verbal em diversas
situações de linguagem.
Serão ofertadas 20 (vinte) vagas e a carga horária total do curso é de 80h.
Local das aulas: Colégio Estadual São Luiz Gonzaga de Veranópolis.
Básico II em Língua Espanhola: aperfeiçoar a comunicação do aluno que já possui o Básico I
da Língua Espanhola. O ensino de línguas estrangeiras hoje é considerado uma
necessidade e um direito dentro do contexto educacional brasileiro. O ensino da língua

estrangeira, mais precisamente da Língua Espanhola, pode contribuir para que o processo
educacional e de uso da cidadania seja enriquecido. É um fator de inclusão social, com
mais oportunidades culturais e no mundo do trabalho.
Serão ofertadas 20 (vinte) vagas e a carga horária total do curso: 80h.
Local das aulas: Escola Estadual de Ensino Fundamental Reinaldo Cherubini de Nova Prata.
Inscrições:
Introdução à Eletrônica Digital: clique aqui
Curso Básico I em Língua Espanhola: clique aqui
Curso Básico II em Língua Espanhola: clique aqui

