
 

 

 

 

 

 

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF 

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA – FACAPE 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – CAMPUS PETROLINA – UPE 

IF SERTÃO PERNAMBUCANO – CAMPUS PETROLINA 

Inscrições para os módulos da Faculdade Aberta à Terceira Idade – FATI 

 

EDITAL - FATI Nº 10, de 10 de fevereiro de 2017 

 
 

ERRATA 01: 

 

Onde lê-se: 

4.      Das vagas: 

            4.1 A FATI/FACAPE oferecerá 30 vagas para o módulo de Noções de Direito, 

no turno da tarde; 23 vagas no turno tarde para o módulo de Inclusão Digital; 30 vagas 

para o módulo de Espanhol, no turno da tarde; 30 vagas para Noções de 

Administração/Empreendedorismo, no turno da tarde; 30 vagas para o módulo de 

Formação de Escritores: Cronistas, Contistas e Poetas, no turno da tarde; 30 vagas para 

o módulo de Noções de Saúde, no turno da tarde e 30 vagas para Noções de Inglês I e 

Conversação, no turno da manhã. 

             4.2 Haverá também oferta do módulo Canto/Coral com horário e local 

divulgado no momento da matricula, parceria com o IF Sertão Pernambucano – Campus 

Petrolina. 
 

Leia-se: 
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o módulo de Noções de Saúde, no turno da tarde e 30 vagas para Noções de Inglês I e 

Conversação, no turno da manhã e 30 vagas para Canto Coral, no turno da tarde. 

             4.2 Haverá  oferta do módulo Canto/Coral nas terças feiras das 14 às 16 hs, no 

IF Sertão Pernambucano na sala B -12 do If sertão Pernambucano Campus Petrolina. 

 

 
Onde lê-se: 

 

6.         Da admissão e dias de aula: 

 Os alunos devidamente matriculados cursarão: 



Noções de Direito, cursarão 01(um) módulo com 02(duas) horas semanais, no turno da 

tarde nas segundas-feiras, das 15hs às 17hs,a começar no dia 27 de março de 2017, na 

FACAPE; 

Noções de Inclusão Digital, cursarão 01(um) módulo com 03(três) horas semanais, no 

turno da tarde, nas terças-feiras , das 14hs às 17hs,a começar no 28 de março de 2017, 

na FACAPE; 

Noções de Espanhol, cursarão 01(um) módulo com 03(três) horas semanais, no turno 

da tarde, nas terças-feiras , das 14:30hs às 16:30hs,a começar no 28 de março de 

2017,na UPE; 

Noções de Administração/Empreendedorismo, cursarão 01(um) módulo com 02(duas) 

horas semanais, no turno da tarde, nas quartas-feiras, das 15hs às 17hs, a começar no dia 

29 de março de 2017, na FACAPE;  

Noções de Formação de Escritores: Cronistas,Contistas e Poetas cursarão 01(um) 

módulo com 02(duas) horas semanais, no turno da tarde, nas quintas-feiras, das 15hs às 

17hs, a começar no dia 30 de março de 2017, na UPE;  

Noções de Saúde, cursarão 01(um) módulo com 02(duas) horas semanais, no turno da 

tarde, nas sextas-feiras, das 15hs às 17hs, a começar no dia 31 de março de 2017, na 

UPE;  

Noções de Inglês I, cursarão 01(um) módulo com 02(duas) horas semanais, no turno da 

manhã, aos sábados, das 08hs às 10hs. E, Inglês - Conversação, cursarão 01(um) 

módulo com 02(duas) horas semanais, no turno da manhã, aos sábados, das 10hs às 

12hs a começar no 01 de abril de 2017, na UPE.   

 
Leia-se: 
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Noções de Canto/Coral, cursarão 01(um) módulo com 02(três) horas semanais, no 

turno da tarde, nas terças-feiras , das 14hs às 16 hs,a começar no 28 de março de 

2017,na sala B – 12 no  IF Sertão Pernambucano. 

 

 
Onde lê-se: 

 

 

Pró-reitor de Extensão e Cultura – IF Sertão Pernambucano 
Leia-se: 

Ricardo Barbosa Bitencourt 

Pró-reitor de Extensão e Cultura – IF Sertão Pernambucano 

 

 

 

 
Petrolina-PE, 16 de fevereiro de 2017. 

 

Prof. Dr. Carlos Gonçalves de Andrade Neto 

 

 


