
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL

EDITAL Nº 019/2015 – DG/IFC/CSFS

INSCRIÇÕES E PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO PARA AS VAGAS

REMANESCENTES DO PROJETO YOGA PARA TODOS – 2º semestre

A Diretora Geral Pró Tempore Substituta do IFC – Campus São Francisco do Sul, no uso
de  suas  atribuições  legais,  torna  público  as  datas  e  procedimentos  de  inscrição  e
classificação para o projeto  Yoga para todos, para ingresso no 2º semestre letivo de
2015 do IFC – Campus São Francisco do Sul.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação das normas e
condições  estabelecidas  neste  Edital,  em  relação  às  quais  não  poderá  alegar
desconhecimento.
1.2.  O  processo  de  inscrição  e  classificação  para  preenchimento  das  vagas
remanescentes do projeto Yoga para todos do IFC - Campus São Francisco do Sul está a
cargo da Coordenação do Projeto.
1.3. O curso acontecerá no Instituto Federal Catarinense – Campus São Francisco do
Sul nas segundas e quartas-feiras, das 17h40 às 18h40 (para servidores do campus e
adultos  da  comunidade  externa)  e  das  17h20 às  18h20 (para  estudantes  do IFC –
Campus São Francisco do Sul).

2. DAS INSCRIÇÕES E MATRÍCULAS

2.1. As inscrições serão realizadas no período de 20 a 26 de outubro de 2015, das 9h às
12h30 e das 14h às 18h30 no IFC – Campus São Francisco do Sul, situado na SC - 415,
km 9,5, bairro Iperoba, com a Coordenação de Extensão (professor Icaro Bittencourt)
ou com a proponente do projeto (professora Giselle Trevisan).

3. DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS

São requisitos necessários para inscrição no projeto Yoga para todos:

3.1. Preencher a ficha anexa (Anexo I para servidores e comunidade externa e Anexo II
para  estudantes  do  Campus),  no  período e  local  acima  informados,  e  entregar  os
seguintes documentos:
3.2. Carteira de Identidade (cópia acompanhada do original) ou Cadastro de Pessoa
Física (CPF) (cópia acompanhada do original);
3.4. Autorização de pais e/ou responsáveis para candidatos inscritos menores de 18
anos (modelo disponível no Anexo III);
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3.5. Uma foto 3X4 atual;

4. DAS VAGAS E CLASSIFICAÇÃO

4.1.  Serão  destinadas  05  (cinco)  vagas  para  servidores  e  comunidade  externa,  05
(cinco) vagas e 5 (cinco) vagas para os alunos do Campus;
4.2.  Caso  haja  maior  número  de  inscritos  que  o  número  de  vagas  será  realizado
sorteio.

5. DO RESULTADO E DA MATRÍCULA

5.1. O resultado final do processo de classificação para as vagas do projeto Yoga para
todos  será  publicado  em  Edital  específico  no  dia  28  de  outubro  de  2015,
disponibilizado no site www.saofrancisco.ifc.edu.br, e será afixado no mural externo
da secretaria.
5.2. A publicação do resultado corresponde à matrícula automática do aluno na aula,
podendo  este  começar  a  frequentá-la  a  partir  do  dia  28  de  outubro  de  2015
(servidores e comunidade externa) e do dia 03 de novembro de 2015 (alunos).

6. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1. A matrícula do candidato implicará na aceitação total e incondicional das normas e
instruções constantes neste Edital.
6.2. É de inteira responsabilidade do candidato, para todos os efeitos, acompanhar a
publicação  de  Editais  complementares  que  vierem  a  ser  publicados  pelo  Instituto
Federal Catarinense - Campus São Francisco do Sul relacionados a convocação para a
matrícula dos classificados.
6.3. Os casos omissos e as situações não previstas no presente edital serão analisados
pela Direção de Desenvolvimento Educacional do IFC – Câmpus São Francisco do Sul.

Publique-se

São Francisco do Sul, 19 de outubro de 2015

Iza Luzia Goetten de Oliveira
Diretora Geral Pró Tempore Substituta - IFC Campus São Francisco do Sul

Port. nº 73 – DOU 04/07/2014
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ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO – YOGA

Nome: ________________________________________________________________________

Endereço:______________________________________________________________________

Telefone: ____________________________ e-mail:____________________________________

Comunidade: (     ) Interna ao IFC     (      ) Externa

Horário das aulas: Segunda-feira e Quarta-feira das 17h40 as 18h40

Observações: 1. As aulas serão realizadas de pés descalços. 2. Recomenda-se o uso de roupas
leves e elásticas (moletom, legging, camiseta).

O questionário objetiva o cuidado com a prática individual.

Já praticou ou pratica Yoga atualmente? (      ) sim     (      ) não

Desenvolve alguma atividade física: (      ) não   (      ) sim, qual?__________________________

Caso positivo, com que frequência? _________________________________________________

Possui algum problema de saúde? (      ) não   (      ) sim, qual? ____________________________

Possui algum problema articular/muscular? (     ) não    (      ) sim, qual? ____________________

Caso queira relatar algo mais (cirurgia, tratamento médico, outros), descreva abaixo:

 ______________________________________________________________________________

São Francisco do Sul, _______, de _________________, de 2015.

   ________________________________                 ___________________________________

                  Assinatura do servidor                                                 Assinatura da secretaria
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ANEXO II

FICHA DE INSCRIÇÃO (ALUNOS) – YOGA

Nome: ________________________________________________________________________

Endereço:______________________________________________________________________

Cel./Tel. do responsável: _____________________ Data de nascimento: _____/_____/_______

Matriculado no Curso Técnico Integrado em: (      ) Administração     (      ) Guia de Turismo

Horário das aulas: Terça-feira das 17h20 as 18h20.

Observações: 1. As aulas serão realizadas de pés descalços. 2. Recomenda-se o uso de roupas
leves e elástica. 3. Não será permitido o uso de shorts curto e camiseta larga e curta.

O questionário objetiva o cuidado com a prática individual.

Já praticou ou pratica Yoga atualmente? (      ) sim     (      ) não

Desenvolve alguma atividade física: (      ) não     (      ) sim, qual? _________________________

Caso positivo, com que frequência? _________________________________________________

Possui algum problema de saúde? (      ) não   (      ) sim, qual? ____________________________

Possui algum problema articular/muscular? (     ) não   (      ) sim, qual? _____________________

Caso queira relatar algo mais (fez cirurgia, está em tratamento médico, outros), descreva abaixo:

 ______________________________________________________________________________

São Francisco do Sul, _______, de _________________, de 2015.

 _________________________________                 _____________________________________

                  Assinatura do aluno                                                 Assinatura da secretaria
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ANEXO III

DECLARAÇÃO

São Francisco do Sul/SC, ______ de ________________ de 2015.

Eu, ___________________________________________________________________,

R.G. nº _______________________________________________, declaro que autorizo

o aluno (a)_____________________________________________________________,

R.G. nº _______________________________________________, na condição de seu 

responsável legal, a participar do projeto Yoga para todos, coordenado pela professora

Giselle Vanessa Trevisan, nas terças-feiras, das 17h20 as 18h20.

_________________________________

Assinatura do responsável legal
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