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IFRS de Veranópolis abre inscrições para mais
cinco cursos de extensão

O Campus Veranópolis do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande
do Sul (IFRS) está com inscrições abertas para cinco cursos de extensão: Programação
Android, Desenvolvimento de Jogos para Smartphones, Inglês Básico I, Promotor de Vendas,
e Formação de Leitores. As inscrições podem ser realizadas até o dia 27 de março de 2017,
em link específico disponibilizado abaixo. O sorteio público entre os candidatos a
preencherem as vagas será no dia 28 de março, no Campus Veranópolis.
Confira os editais: http://expansao.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=76
Acesse também a aba extensão: http://expansao.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=151
>> Saiba mais sobre os cursos
Desenvolvimento de Jogos para Smartphones: capacitar o estudante no desenvolvimento
de jogos para a plataforma Android utilizando a framework Cocos2dx.
Serão 20 vagas e a carga horária total do curso é de 60 horas.
Local das aulas: Campus Veranópolis do IFRS.

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK7iGJ3pkcB8uytJ6xdEjYBaAwaFK8TQ
a0_H7dskz9FXLJRA/viewform
Dia e horário: Terças-feira, das 14h às 18h.
Início: 04 de abril de 2017.
Formação de Leitores: estimular o hábito da leitura entre os alunos, possibilitando o
contato com o texto literário, desenvolvendo as possibilidades interpretativas do texto
estudado.
Serão 10 vagas e a carga horária total do curso é de 8 horas.
Local das aulas: Colégio Estadual São Luiz Gonzaga – Veranópolis.
Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNJGlmC9DEKZgfEhzAvkxdQtW56Sb
s7Y8E7g_R610gmguwpA/viewform
Dia e horário: Sexta- feira, das 14h às 15h.
Início: 07 de abril de 2017.
Inglês Básico I: propõem viabilizar o contato de seus alunos com as quatro habilidades da
Língua Inglesa (audição, pronúncia, leitura e escrita), bem como com as culturas por ela
veiculadas.
Serão 20 vagas e a carga horária total do curso é de 70 horas.
Local das aulas: Colégio Estadual São Luiz Gonzaga – Veranópolis.
Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeevEY1SoqKskArEdxIa8CMz6IYedYUp
ioDan3HUB_W7P1UfA/viewform
Dia e horário: Sexta- feira, das 15h às 17h.
Início: 31 de março de 2017.
Programação Android: capacitar o estudante no desenvolvimento de aplicativos para
smartphones Android.
Serão ofertadas 20 vagas e a carga horária total do curso é de 60 horas.
Local das aulas: Campus Veranópolis do IFRS.
Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTnK6S62Pk5o5ItDBEl6C6r6SnHBeL
C6wGhBydNe77df6CsQ/viewform
Dia e horário: Segunda-feira, das 14h às 18h.

Início: 03 de abril de 2017.
Promotor de Vendas: Apresenta ao aluno temas como: organização de equipe de trabalho,
impulsionamento de vendas, pesquisa de produtos e serviços da concorrência, controle e
subsidio das ações de promoção.
Serão ofertadas 30 vagas e a carga horária total do curso é de 40 horas.
Local das aulas: Campus Veranópolis do IFRS.
Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyQATUV74nwmOjiwoHuCIXMixo1e
qtPkpO1CQJMlz1WVk2xA/viewform
Dia e horário: Segunda-feira e Terça-feira, das 14h às 18h.
Início: 03 de abril de 2017.
Informações IFRS Veranópolis.

