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EDITAL Nº 13, DE 11 DE JUNHO DE 2021 

DA CHAMADA INTERNA PARA MATRÍCULA EM DISCIPLINA OPTATIVA – LÍNGUA ESTRANGEIRA – 

INGLÊS INSTRUMENTAL I NO ÂMBITO DO IFES - CAMPUS SÃO MATEUS 

 

 

 

A Direção-Geral do Campus São Mateus do Instituto Federal do Espírito Santo - Ifes, no uso de suas 

atribuições legais e de acordo com as disposições da legislação pertinente, tornam públicas as inscrições 

da chamada interna para matrícula em disciplina optativa – Língua Estrangeira – Inglês Instrumental I, 

conforme condições a seguir:  

 

1. O presente edital visa estabelecer critérios para matrícula em disciplina optativa de Língua Estrangeira 

– Inglês Instrumental I, para os Cursos Técnicos Concomitante, semestre letivo 2021.1.  

2. Período de inscrição: 14/06/2021 a 17/06/2021.  

3. Os estudantes interessados deverão preencher formulário via link: 

https://forms.gle/5FCKSjPwd87u5r9C7 

4. A turma será ofertada no horário vespertino, das 16:30 às 18:10 nas quartas-feiras em formato de 

Atividades Pedagógicas não Presenciais (APNP’s) até que volte as atividades presenciais. 

5. Número de vagas ofertadas por turma: 25 vagas por turma.  

6. Duração: as aulas começarão no dia 23 de junho de 2021 com previsão de fim no final do semestre 

letivo 2021/1. 

7. Aulas semanais: 2 aulas.  

8. O preenchimento das vagas acontecerá por ordem de inscrição, de acordo com os seguintes critérios: 

a) 1° CRITÉRIO: Ser aluno do terceiro e/ou quarto módulos do curso Técnico Concomitante em Mecânica. 

b) 2° CRITÉRIO: caso sobre vagas, ser aluno do primeiro e segundo módulos do curso Técnico 

Concomitante em Mecânica.  

9. Em casos de conflito de horário entre disciplinas regulares e/ou de dependências e a disciplina de inglês 

instrumental I, será priorizada a matrícula nas disciplinas regulares e/ou nas dependências.  

10. Uma vez realizada a opção pela matrícula, não será possível realizar seu cancelamento, salvo se 

houver, a interesse da instituição, mudança nos horários dos professores das disciplinas regulares e/ou 

dependências que venham a afetar a frequência do aluno matriculado.  

https://forms.gle/5FCKSjPwd87u5r9C7


11. Em caso de índice de frequência inferior a 75% na disciplina de inglês instrumental I, o aluno ficará 

impedido de participar de processo seletivo do semestre letivo seguinte, quando a disciplina for ofertada.  

12. Os casos omissos serão analisados pela professora da disciplina de língua inglesa junto à 

Coordenadoria de Gestão Pedagógica, Coordenadoria do Curso Técnico em Mecânica e deliberados pela 

Diretoria de Ensino.  

 
 

São Mateus, 11 de junho de 2021.  
 
 
 
 

Aloisio Ramos da Paixão 
Diretor-Geral do Ifes Campus São Mateus 
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