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OFÍCIO Nº 08/2020/COEXT/CST 

Serra Talhada, 27 de agosto de 2020. 

Ao Senhor 
João Emanoel Ambrósio Gomes 
Diretor de Ensino do IF Sertão-PE - Campus Serra Talhada 
 

Assunto: Cancelamento de Edital 09/2020 (Curso FIC - Introdução ao Cinema) 
 

Prezado Diretor, 

  Devido à pandemia da SARS-Cov-2 (COVID-19), relatada ao mundo em fevereiro de 2020- 

e com registro no Brasil no mês seguinte, desencadeou-se um conjunto de experiências 

inesperadas, que envolveram a suspensão e a necessidade de reordenação das rotinas pessoais, 

organizacionais e do funcionamento das instituições. 

  Seguindo as definições estabelecidas no Comunicado 01/2020, de 16 de março de 2020, do 

Colégio de Dirigentes (CODI) do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, no qual há a 

determinação da suspensão das atividades acadêmicas da instituição por período indeterminado, 

bem como orientações da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEXT), a Coordenação de 

Extensão e o professor Rodrigo Clementino Diniz vêm informar o cancelamento do edital nº 

09/2020 (Curso FIC - Introdução ao Cinema). Suas vagas serão destinadas a um novo edital, com 

etapas de seleção realizadas de forma on-line e previstas para o mês de setembro do presente ano, 

para oferta do mesmo curso, porém no formato remoto. Os candidatos que haviam realizado as 

inscrições em momento anterior à suspensão do processo seletivo, serão contactados, através de 

contatos informados nos formulários de inscrição, para que possam, se assim desejarem, realizar a 

inscrição no novo processo seletivo. 

Atenciosamente, 

 

 
 

Marcelo George Nogueira da Costa 
Coordenador de Extensão 

 Portaria nº 216, 28/02/20 GR - IF Sertão-PE 

Rodrigo Clementino Diniz 
Professor

 


