PORTARIA N.º2766/2018

O reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense, no uso de suas
atribuições legais,
c onsiderando Memo IF-PROEN/Nº325/2018, da Pró-reitoria de Ensino, em 5 de outubro de 2018,

RESOLVE

Aprovar, ad referendum do Conselho Superior, as alterações do Plano de Oferta de Vagas - POV, do
câmpus Pelotas, conforme anexo.
Pelotas, 8 de outubro de 2018.

Flavio Luis Barbosa Nunes
Reitor
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Cursos Técnicos

















Suprimir a oferta de 01 turma (28 vagas) no curso Técnico em Química – forma subsequente, turno manhã, modalidade Presencial, regime do curso
Semestral e regime de ingresso Anual no ingresso 2019/1.
Incluir a oferta de 01 turma (32 vagas) no curso Técnico em Química – forma integrada, turno manhã, modalidade Presencial, regime do curso Semestral e
regime de ingresso Anual no ingresso 2019/1.
Justificativa: alteração devido à perda do período letivo 2017/2.
Aumentar o número de vagas ofertadas de 34 para 40 no curso Técnico em Telecomunicações, turno Manhã, modalidade Presencial, forma Subsequente,
regime do curso Semestral e regime de ingresso Semestral no ingresso 2019/1.
Justificativa: alteração devido à perda do período letivo 2017/2.
Reduzir o número de vagas ofertadas de 28 para 24 no curso Técnico em Mecânica, turno Manhã, modalidade Presencial, forma Concomitante, regime do
curso Semestral e regime de ingresso Semestral no ingresso 2019/1.
Justificativa: readequação do módulo de entrada para melhor atendimento dos estudantes.
Aumentar o número de vagas ofertadas de 30 para 32 no curso Técnico em Eletrônica, turno Manhã, modalidade Presencial, forma Integrada, regime do
curso Semestral e regime de ingresso Semestral no ingresso 2019/1.
Justificativa: alteração devido à perda do período letivo 2017/2.
Incluir a oferta de 01 turma (32 vagas) no curso Técnico em Eletromecânica, turno Manhã, modalidade Presencial, forma Concomitante, regime do curso
Semestral e regime de ingresso Semestral no ingresso 2019/1.
Suprimir a oferta de 01 turma (28 vagas) no curso Técnico em Eletromecânica, turno Manhã, modalidade Presencial, forma Integrada, regime do curso
Semestral e regime de ingresso Semestral no ingresso 2019/1.
Justificativa: alteração devido à perda do período letivo 2017/2.
Aumentar o número de vagas ofertadas de 25 para 30 no curso Técnico em Eletrotécnica, turno Manhã, modalidade Presencial, forma Integrada, regime
do curso Semestral e regime de ingresso Semestral no ingresso 2019/1.
Justificativa: alteração devido à perda do período letivo 2017/2.
Suprimir a oferta de 01 turma (30 vagas) no curso Técnico em Design de Interiores – forma integrada, turno manhã, modalidade Presencial, regime do
curso Semestral e regime de ingresso Anual no ingresso 2019/1.
Justificativa: alteração devido à perda do período letivo 2017/2.

















Suprimir a oferta de 01 turma (36 vagas) no curso Técnico em Edificações – forma integrada, turno manhã, modalidade Presencial, regime do curso
Semestral e regime de ingresso Anual no ingresso 2019/1.
Justificativa: alteração devido à perda do período letivo 2017/2.
Suprimir a oferta de 01 turma (32 vagas) no curso Técnico em Química – forma integrada, turno tarde, modalidade Presencial, regime do curso Semestral
e regime de ingresso Anual no ingresso 2019/1.
Incluir a oferta de 01 turma (32 vagas) no curso Técnico em Química – forma subsequente, turno tarde, modalidade Presencial, regime do curso Semestral
e regime de ingresso Anual no ingresso 2019/1.
Justificativa: alteração devido à perda do período letivo 2017/2.
Aumentar o número de vagas ofertadas de 34 para 40 no curso Técnico em Telecomunicações, turno Tarde, modalidade Presencial, forma Subsequente,
regime do curso Semestral e regime de ingresso Semestral no ingresso 2019/1.
Justificativa: alteração devido à perda do período letivo 2017/2.
Reduzir o número de vagas ofertadas de 28 para 24 no curso Técnico em Mecânica, turno Tarde, modalidade Presencial, forma Concomitante, regime do
curso Semestral e regime de ingresso Semestral no ingresso 2019/1.
Justificativa: readequação do módulo de entrada para melhor atendimento dos estudantes.
Aumentar o número de vagas ofertadas de 30 para 32 no curso Técnico em Eletrônica, turno Tarde, modalidade Presencial, forma Integrada, regime do
curso Semestral e regime de ingresso Semestral no ingresso 2019/1.
Justificativa: alteração devido à perda do período letivo 2017/2.
Aumentar o número de vagas ofertadas de 25 para 30 no curso Técnico em Eletrotécnica, turno Tarde, modalidade Presencial, forma Integrada, regime do
curso Semestral e regime de ingresso Semestral no ingresso 2019/1.
Justificativa: alteração devido à perda do período letivo 2017/2.
Incluir a oferta de 01 turma (32 vagas) no curso Técnico em Eletromecânica, turno Tarde, modalidade Presencial, forma Integrada, regime do curso
Semestral e regime de ingresso Semestral no ingresso 2019/1.
Justificativa: possibilidade de oferta de um único turno para a forma integrada.














Suprimir a oferta de 01 turma (32 vagas) no curso Técnico em Comunicação Visual – forma integrada, turno tarde, modalidade Presencial, regime do curso
Semestral e regime de ingresso Anual no ingresso 2019/1.
Incluir a oferta de 01 turma (30 vagas) no curso Técnico em Design de Interiores – forma integrada, turno tarde, modalidade Presencial, regime do curso
Semestral e regime de ingresso Anual no ingresso 2019/1.
Justificativa: alteração devido à perda do período letivo 2017/2.
Suprimir a oferta de 01 turma (20 vagas) no curso Técnico em Edificações – forma subsequente, turno tarde, modalidade Presencial, regime do curso
Semestral e regime de ingresso Anual no ingresso 2019/1.
Incluir a oferta de 01 turma (36 vagas) no curso Técnico em Edificações – forma integrada, turno tarde, modalidade Presencial, regime do curso Semestral
e regime de ingresso Anual no ingresso 2019/1.
Justificativa: oferta do curso PROEJA desde 2016/1.
Aumentar o número de 28 para 32 vagas ofertadas no curso Técnico em Química, turno Noite, modalidade Presencial, forma Subsequente, regime do curso
Semestral e regime de ingresso Semestral no ingresso 2019/1.
Justificativa: alteração devido à perda do período letivo 2017/2.
Aumentar o número de vagas ofertadas de 34 para 40 no curso Técnico em Telecomunicações, turno Noite, modalidade Presencial, forma Subsequente,
regime do curso Semestral e regime de ingresso Semestral no ingresso 2019/1.
Justificativa: alteração devido à perda do período letivo 2017/2.
Reduzir o número de vagas ofertadas de 28 para 24 no curso Técnico em Mecânica, turno Noite, modalidade Presencial, forma Subsequente, regime do
curso Semestral e regime de ingresso Semestral no ingresso 2019/1.
Justificativa: readequação do módulo de entrada para melhor atendimento dos estudantes.



Aumentar o número de vagas ofertadas de 20 para 32 no curso Técnico em Eletrônica, turno Noite, modalidade Presencial, forma Concomitante, regime
do curso Semestral e regime de ingresso Semestral no ingresso 2019/1.



Justificativa: alteração devido à perda do período letivo 2017/2.



Aumentar o número de vagas ofertadas de 28 para 32 no curso Técnico em Eletromecânica, turno Noite, modalidade Presencial, forma Subsequente,
regime do curso Semestral e regime de ingresso Semestral no ingresso 2019/1.
Justificativa: alteração devido à perda do período letivo 2017/2.










Aumentar o número de vagas ofertadas de 25 para 30 no curso Técnico em Eletrotécnica, turno Noite, modalidade Presencial, forma Integrada, regime do
curso Semestral e regime de ingresso Semestral no ingresso 2019/1.
Justificativa: alteração devido à perda do período letivo 2017/2.
Aumentar o número de vagas ofertadas de 16 para 20 no curso Técnico em Eletrotécnica, turno Noite, modalidade Presencial, forma Subsequente, regime
do curso Semestral e regime de ingresso Semestral no ingresso 2019/1.
Justificativa: alteração devido à perda do período letivo 2017/2.
Aumentar o número de vagas ofertadas de 20 para 32 no curso Técnico em Edificações, turno Noite, modalidade Presencial, forma Subsequente, regime
do curso Semestral e regime de ingresso Semestral no ingresso 2019/1.
Justificativa: alteração devido à perda do período letivo 2017/2.

Cursos Superiores de Graduação








Suprimir a oferta de 01 turma (26 vagas) no curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, turno manhã, modalidade Presencial, regime do curso
Semestral e regime de ingresso Anual no ingresso 2019/1.
Incluir a oferta de 01 turma (26 vagas) no curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, turno Tarde, modalidade Presencial, regime do curso
Semestral e regime de ingresso Anual no ingresso 2019/1.
Justificativa: alteração devido à perda do período letivo 2017/2.
Suprimir a oferta de 01 turma (30 vagas) no curso Licenciatura em Computação, turno manhã, modalidade Presencial, regime do curso Semestral e regime
de ingresso Anual no ingresso 2019/1.
Incluir a oferta de 01 turma (30 vagas) no curso Licenciatura em Computação, turno Noite, modalidade Presencial, regime do curso Semestral e regime de
ingresso Anual no ingresso 2019/1.
Justificativa: alteração devido à perda do período letivo 2017/2 e replanejamento de oferta do curso nos turnos.



Incluir a oferta de 01 turma (35 vagas) no curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, turno Tarde, modalidade Presencial, regime do curso
Semestral e regime de ingresso Anual no ingresso 2019/1.



Suprimir a oferta de 01 turma (30 vagas) no curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, turno Noite, modalidade Presencial, regime do curso
Semestral e regime de ingresso Anual no ingresso 2019/1.



Justificativa: alteração devido à perda do período letivo 2017/2.



Incluir a oferta de 01 turma (35 vagas) no curso Superior de Tecnologia em Saneamento Ambiental, turno Tarde, modalidade Presencial, regime do curso
Semestral e regime de ingresso Anual no ingresso 2019/1.
Suprimir a oferta de 01 turma (30 vagas) no curso Superior de Tecnologia em Saneamento Ambiental, turno Noite, modalidade Presencial, regime do curso
Semestral e regime de ingresso Anual no ingresso 2019/1.
Justificativa: alteração devido à perda do período letivo 2017/2.













Excluir a oferta de 01 turma (60 vagas) no curso de Engenharia Sanitária, turno Noite, modalidade Presencial, regime do curso Semestral e regime de
ingresso Anual no ingresso 2019/1.
Justificativa: o campus está rediscutindo a possibilidade de oferta desse curso.
Incluir a oferta de 01 turma (50 vagas) no curso de Engenharia Química, turno Noite, modalidade Presencial, regime do curso Semestral e regime de ingresso
Anual no ingresso 2019/1.
Justificativa: alteração devido à perda do período letivo 2017/2.
Suprimir a oferta de 01 turma (33 vagas) no curso de Bacharelado em Design, turno Noite, modalidade Presencial, regime do curso Semestral e regime de
ingresso Anual no ingresso 2019/1.
Justificativa: alteração devido à perda do período letivo 2017/2.
Incluir a oferta de 01 turma (30 vagas) do curso de Formação Pedagógica para Graduados Não Licenciados, turno Noite, modalidade Presencial, regime do
curso Semestral e regime de ingresso Anual no ingresso 2019/1.
Incluir a previsão de oferta de 01 turma (30 vagas) do curso de Formação Pedagógica para Graduados Não Licenciados, turno Manhã, modalidade
Presencial, regime do curso Semestral e regime de ingresso Anual no ingresso 2019/2.
Justificativa: novo curso com oferta a partir de 2018/2

Cursos Superiores de Pós-graduação












Suprimir a oferta de 01 turma (20 vagas) no curso ESP Esporte Escolar, turno D, modalidade Presencial, regime do curso Anual e regime de ingresso Anual
no ingresso 2019/1.
Justificativa: alteração no planejamento de oferta do curso.
Suprimir a oferta de 01 turma (30 vagas) no curso ESP Educação, turno N, modalidade Presencial, regime do curso Anual e regime de ingresso Anual no
ingresso 2019/1.
Justificativa: oferta realizada no período letivo anterior.
Excluir a oferta de 01 turma (30 vagas) no curso ESP Educação Profissional com Habilitação para Docência, turno N, modalidade Presencial, regime do curso
Anual e regime de ingresso Anual no ingresso 2019/1.
Justificativa: curso extinto devido à legislação (transformado em graduação).
Aumentar o número de vagas ofertadas de 25 para 30 no curso ESP Linguagens Verbais e Visuais e suas Tecnologias, turno N, modalidade Presencial,
regime do curso Anual e regime de ingresso Anual no ingresso 2019/1.
Justificativa: possibilidade de atendimento de um número maior de estudantes.
Suprimir a oferta de 01 turma (30 vagas) no curso ESP Química Ambiental, turno N, modalidade Presencial, regime do curso Anual e regime de ingresso
Anual no ingresso 2019/1.
Justificativa: suspensão da oferta devido à oferta do Mestrado Profissional em Engenharia e Ciências Ambientais.

