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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS DOS CURSOS DE EXTENSÃO DO 1º SEMESTRE DE

2021

CÂMPUS ITAQUAQUECETUBA

 

O Diretor-Geral Substituto do Câmpus Itaquaquecetuba do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP, faz saber, pelo presente Edital,

que estarão abertas as inscrições para os cursos de extensão na modalidade EaD a serem ofertados no Primeiro Semestre de 2021 conforme o ANEXO 1 e

instruções do presente Edital, referentes ao Primeiro Semestre do Ano Letivo de 2021, em conformidade com a Lei nº. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional), a Lei nº. 11.892/2008 (Lei de Criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia), a Resolução nº 568/2012, e as Portarias nº

3.639/2013, 347/2014 e 2.968/2015.

 

1 DOS CURSOS
As inscrições estão abertas para os seguintes cursos EAD:
 

CURSO HORÁRIO CARGA

HORÁRIA

VAGAS

Língua brasileira de
sinais em pauta

ATIVIDADES NO MOODLE/

ENCONTROS PREVIAMENTE

AGENDADOS A

TURMA PARA TERÇA-

FEIRA A NOITE

60 horas 2 TURMAS DE 30

ALUNOS

Economia e Cotidiano:
introdução ao debate

Encontros por videoconferência:

terças-feiras das 19h30 às 21h30

32 horas 1 TURMA DE 30

ALUNOS

Alimentação: conhecer
para fazer escolhas mais

conscientes

ATIVIDADES NO MOODLE/

ENCONTROS PREVIAMENTE

AGENDADOS COM A

TURMA PARA Terças-feiras.

15:30

40 horas 1 TURMA DE 30

ALUNOS

Introdução à
programação de

computadores usando a
linguagem R.

ATIVIDADES NO MOODLE/

ENCONTROS PREVIAMENTE

AGENDADOS COM A

TURMA PARA QUINTA-FEIRA

50 horas 1 TURMA DE 50

ALUNOS

Desenho técnico
mecânico assistido por

computador

ATIVIDADES NO
MOODLE/ ENCONTROS

PREVIAMENTE
AGENDADOS COM A

TURMA

40 horas
1 TURMA DE
30 ALUNOS

1.11.1 Os cursos serão ministrados no AMBIENTE VIRTUAL MOODLE-ITQ do IFSP – Câmpus Itaquaquecetuba com atividades assíncronas e

síncronas. É necessário condições de participar dos encontros virtuais síncronos agendados entre professores e turmas.

1.2 Previsão de início das aulas: segunda semana de abril de 2021.



1.3 As orientações de acesso aos cursos no Moodle serão enviadas junto com a confirmação do aceite da matrícula ao e-mail informado pelo

candidato até 08 de abril de 2021. Faça o teste de acesso antes do dia 12/04/2021, caso tenha dificuldade entre em contato com

cex.itq@ifsp.edu.br .

O Instituto não fornecerá ao aluno equipamentos e internet para acesso ao curso.
 

1.41.4 O curso oferecido, bem como o número total de vagas, e os pré-requisitos estão descritos no quadro abaixo:

Curso Pré-requisitos
Total

de
vagas

Vagas
destinadas à

ampla
concorrência

Reserva de vagas

TODOS DESTE
EDITAL

Escolaridade Mínima
ensino fundamental
completo, idade mínima
15 anos;
É necessário Equipamento e
internet própria para
acompanhar as atividades
na plataforma e os
encontros de
videoconferência

30 20 08 2

50 34 13 3

100% 70%

25%
Candidatos

Negros/
Pardos

5%
Candidatos

com
Deficiência

 

1.5 Cinco por cento (5%) das vagas são reservadas a candidatos com deficiência.

1.5.1 Os candidatos com deficiência deverão, obrigatoriamente, comprovar sua condição mediante a apresentação de laudo médico recente, emitido por

profissional da área, no ato da inscrição.

1.6 Vinte e cinco por cento (25%) das vagas são reservadas a candidatos pretos ou pardos.

1.6.1 Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos pretos ou pardos aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição,

conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

1.7 Caso não haja o preenchimento de pelo menos setenta por cento (70%) das vagas previstas para o curso, o Câmpus Itaquaquecetuba do IFSP poderá

decidir sobre a conveniência de sua oferta.

 
 

2. DA INSCRIÇÃO

2.12.1 Poderão se inscrever no processo seletivo os candidatos que se adequarem aos pré-requisitos estabelecidos no Item 1.4 deste Edital:

Escolaridade mínima Ensino Fundamental Completo;

Idade mínima: 15 anos;

É necessário equipamento e internet própria para acompanhar as atividades na plataforma e os encontros de videoconferência;

2.2 Recomenda-se que o candidato esteja familiarizado com acesso a Plataformas Online, Redes Sociais e conhecimento de informática

Recomenda-se que o candidato dos cursos Desenho técnico mecânico assistido por computador e Introdução à programação de computadoresRecomenda-se que o candidato dos cursos Desenho técnico mecânico assistido por computador e Introdução à programação de computadores

usando a linguagem R tenham acesso a computador para realizar o curso.usando a linguagem R tenham acesso a computador para realizar o curso.

2.3 Não haverá cobrança de taxa de inscrição, o curso é totalmente gratuito.

2.4 As inscrições serão realizadas, exclusivamente, mediante o preenchimento do FORMULÁRIO ELETRÔNICO e o upload da documentação exigida

em formato digital e de forma legível no formulário, no período de 03/03/2021 a 31/03/2021.

2.5 Documentação a ser enviada no FORMULÁRIO de inscrição de forma legível:

Carteira de identidade ou documento oficial com foto (RG completo, frente e verso);

CPF (pode ser junto com o RG ou CNH);

Comprovante de endereço recente;

Comprovante de escolaridade: Diploma de ensino Fundamental ou nível de escolaridade acima. Declaração de Conclusão do Ensino

Fundamental ou médio emitido em 2020; ou Comprovante emitido em 2021 de matrícula ou atestado ou boletim do ensino médio ou nível

de escolaridade acima.

Para candidato menor de idade: o responsável legal deve escrever uma declaração contendo nome completo e RG, digitada ou

manuscrita assinada, autorizando o aluno a ser matriculado caso venha a ser selecionado.

 Para candidato menor de idade: carteira de identidade ou documento oficial com foto do responsável legal.

Para candidato portador de deficiência: Laudo médico recente no caso daqueles que concorreram às vagas reservadas para candidatos

com deficiência;



2.6 Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às determinações contidas neste Edital e a documentação original pode ser

requisitada para conferência a qualquer momento.

2.7 Será considerado válido somente a última inscrição por CPF por curso que o candidato se inscrever.

2.8 Clique aqui para preencher a inscrição no formulário eletrônico e enviar os arquivos digitais:

https://forms.gle/Xi8gmq1xEAhiSTWy6

2.9 Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às determinações contidas neste Edital.

 

3. DA SELEÇÃO

3.1 A seleção dos candidatos ocorrerá por ordem de inscrição e deverá atender aos requisitos estabelecidos nos Itens 1.4, 2.1, 2.4, 2.5 e 2.6 deste

Edital.

3.2 A seleção dos candidatos obedecerá a divisão de vagas no que se refere aos quesitos de Ampla Concorrência e Reserva de Vagas, conforme

definido nos itens 1.4, 1.5 e 1.6 deste Edital.

3.3 No caso da falta de candidatos para ocupar uma vaga reservada, serão convocados os candidatos classificados dentro do número de vagas para

ampla concorrência.

3.4 A inscrição que não apresentar todos os documentos e informações necessárias será considerada automaticamente desclassificada conforme itens

2.1, 2.4 e 2.5, 2.6.

3.5 O processo seletivo classificará a quantidade de candidatos correspondentes ao número de vagas estabelecidas para os cursos deste edital, podendo

considerar, conforme o interesse do Instituto e possibilidade do professor, matricular excedentes que atendam os itens 3.1, 3.2, 3.3.

 
 

4. DO RESULTADO

4.1 A relação dos candidatos contemplados serão amplamente divulgadas pelo Campus Itaquaquecetuba do IFSP mediante publicação no endereço

eletrônico https://itq.ifsp.edu.br e no menu da Extensão aba Cursos prevista para o dia 09/04/2021 após as 18h00.

4.2 A divulgação do resultado indicará os candidatos classificados para matrícula dentro do número de vagas para a ampla concorrência e os candidatos

que concorreram às vagas reservadas.

4.3 É de inteira responsabilidade do candidato manter atualizado, junto a Coordenadoria de Extensão (CEX), os telefones e e-mails para comunicação

entre o IFSP-Câmpus Itaquaquecetuba e o candidato.

 

Contato: cex.itq@ifsp.edu.br

 
 

5. DA MATRÍCULA

5.1 As matrículas serão realizadas no ato da inscrição, por ordem de inscrição válida, desde que o candidato comprove todos os requisitos do item 3-

Da Seleção, e envie toda a documentação e informação requisitada de forma legível, conforme item 2.1 no Formulário eletrônico, no período de

03/03/2021 a 31/03/2021.

5.2 Não haverá cobrança de taxa de matrícula, o curso é totalmente gratuito.

5.3 A documentação e informação necessária e de forma legível para efetivar a matrícula deverá ser apresentada no formulário enviado para inscrição,

sendo que a não apresentação de quaisquer dos documentos exigidos levará à perda da vaga e ao não aceite da matrícula.

5.4 Outras documentações comprobatórias, necessárias para efetivar a matrícula, poderão ser solicitadas a parte.

5.5 A qualquer momento, poderá ser exigido a documentação original para conferência com os arquivos enviados ou comprovação das informações

enviadas.

 
 

6. DO INÍCIO DO CURSO

6.1 O início do curso está programado para:

Segunda semana de abril de 2021.

No ambiente do seu curso estarão as orientações dos professores e você deverá se programar para os encontros periódicos combinados com os

professores.

Esta data e a programação prevista para os cursos poderá sofrer alteração ou ser prorrogada, a critério do Câmpus Itaquaquecetuba do IFSP.

 

7. DA CERTIFICAÇÃO

7.1 Somente terá direito ao certificado o aluno que obtiver o mínimo de 75% de frequência global no curso e desempenho satisfatório (igual ou maior



que 6,00), conforme critérios de avaliação definidos no Projeto Pedagógico do Curso (PPC)

 
 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 

8.1 O candidato inscrito assume a aceitação total das normas constantes neste Edital e declara serem verdadeiras as informações e documentos

fornecidos na inscrição.

8.2 Caberá à Coordenadoria de Extensão junto a Direção Geral do Campus Itaquaquecetuba do IFSP a responsabilidade de zelar pela lisura do processo

seletivo.

8.3 Os casos omissos, não previstos neste Edital, serão julgados pela Coordenadoria de Extensão do Campus Itaquaquecetuba do IFSP.

8.4  Para a comunicação com a Coordenadoria de extensão, o interessado deverá utilizar o e-mail: cex.itq@ifsp.edu.br . Durante a duração do estado de

pandemia, todos os trabalhos presenciais estão sendo feitos de forma remota, não sendo possível o atendimento por telefone.

 
 

9. DO CRONOGRAMA

EVENTO DATA / PERÍODO

Período de inscrições 03/03/2021 a 31/03/2021

Previsão de publicação da lista de inscritos,
classificação e matriculados por ordem de
inscrição

12/04/2021

Data prevista para o início dos cursos Segunda Semana de Abril

Itaquaquecetuba, 2 de março de 2021

Artur Martins de Sá

Diretor-Geral Substituto

Assinado eletronicamente

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

ANEXO I

 

DOS CURSOS
 

 

CURSO DE EXTENSÃO: Língua Brasileira de Sinais em Pauta

CARGA HORÁRIA: 60 horas
EMENTA: O curso visa apresentar/discutir aspectos fundamentais desta língua e oferecer momentos de comunicação que colaborem para a
aprendizagem dela. Por meio de atividades síncronas e assíncronas, será possível se familiarizar com a Libras conhecendo Surdos de várias regiões do
Brasil por meio dos conteúdos disponibilizados por eles nas Redes Sociais e plataforma de Instituições de renome. Esta é uma oportunidade para os
cursistas adentrarem o universo visual-espacial da língua de sinais dos surdos brasileiros.
OBJETIVOS:
- Estudar aspectos fundamentais da Língua Brasileira de Sinais;
- Analisar vídeos de Surdos brasileiros e identificar aspectos linguísticos estudados;
- Produzir materiais em Libras.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
- Aspectos linguísticos fundamentais da Língua Brasileira de Sinais;
- Sinais por campo semântico e em contexto (Alfabeto Manual e Numerais; Parâmetros da Libras; Introdução aos Classificadores; Introdução à
Formação de Sinais e às Variações Linguísticas; Introdução às Classes de Palavras; Introdução aos Verbos).
METODOLOGIA E AVALIAÇÃO
O curso contará com 8 encontros online de 2h (contabilizando 16 horas de atividades síncronas), atividades de 4 horas (contabilizando 40 horas de
atividades assíncronas) e 1 avaliação de 4 horas, totalizando 60 horas de curso exclusivamente em EAD.
A avaliação será diagnóstica (observando o registro dos conhecimentos prévios dos cursistas), contínua (mediante o acompanhamento da execução
das atividades, análise do portfólio de registros e da evolução dos cursistas com avaliação formal) e cumulativa (somatória, no final do curso),
priorizando aspectos qualitativos relacionados com o processo de aprendizagem. Avaliação formal (atividade assíncrona): contemplará pelo menos
um exercício de cada tema listado no conteúdo programático.
Frequência mínima em 75% nos encontros online e realização, com aproveitamento satisfatório, de 70% das atividades propostas.

 



CURSO DE EXTENSÃO: Alimentação: conhecer para fazer escolhas mais conscientes

        CARGA HORÁRIA - 40 horas

       EMENTA: "O curso introduzirá tópicos variados relacionados aos alimentos e qualidade de vida: Apresentação do “guia alimentar da população
brasileira”; Utilização de plantas alimentícias não convencionais na alimentação (PANCS); Apresentação de algumas ervas medicinais (mitos, usos indicados,
modo de preparo preconizados pelo ministério da saúde e instituições correlatas); O que são os alimentos fortificados, exemplos, como são produzidos,
pesquisa envolvida em seu desenvolvimento; Movimento slow food, seus objetivos, missão, divulgação do mesmo e seus trabalhos; Alimentos transgênicos
ou modificados geneticamente; Restrições alimentares devido à alergias, intolerâncias, crenças/e ou valores (religiosos, consumo consciente, busca de
melhoria na saúde, bem-estar animal e humano, dentre outros).

O curso almeja divulgar e fomentar os tópicos descritos para que as pessoas adquiram conhecimentos acerca do assunto e possam realizar escolhas
alimentares mais saudáveis e conscientes."

Avaliação: Frequência mínima em 75% nos encontros online e realização, com aproveitamento satisfatório, de 70% das atividades propostas.

Programação prevista (sujeito a alterações): Parte do curso será assíncrono (material e atividades na Plataforma) com previsão de 5 encontros síncronos

periódicos para dúvidas com previsão para terça-feira 15:30 às 17:30.

 

CURSO DE EXTENSÃO: Economia e Cotidiano: introdução ao debate

CARGA HORÁRIA: 32 horas

       EMENTA: O curso 'Economia e Cotidiano: introdução ao debate' pretende oferecer ao público geral uma introdução a temas de Economia e Política que

colaborem com a compreensão e a participação no debate público sobre questões de economia (o que é dinheiro? o que é o capitalismo? o que é o PIB?), seu

entrelaçamento com temas políticos (o que é democracia? quais as relações entre indivíduo e sociedade?) e o impacto dessas questões no cotidiano.

Trabalharemos com alguns textos clássicos das ciências humanas e principalmente com textos jornalísticos e noticiários, onde frequentemente encontramos

um vocabulário 'economiquês' que nem sempre é imediatamente compreensível. Para além disso, nos basearemos nas vivências compartilhadas com a turma e

com trabalhadores convidados que tenham experiências em cooperativismo e economia solidária. Espera-se, ao fim, desenvolver com a turma algumas

ferramentas conceituais e práticas para lidar com desafios da organização do trabalho na contemporaneidade.

Avaliação: Frequência mínima em 75% nos encontros online e realização, com aproveitamento satisfatório, de 70% das atividades propostas.

Programação prevista (sujeito a alterações): O Curso será síncrono, com previsão de encontros semanais por videoconferência às terça-feira 19:30 às 21:30.

 

 

CURSO DE EXTENSÃO:CURSO DE EXTENSÃO: Introdução à programação de computadores usando a linguagem R.

CARGA HORÁRIACARGA HORÁRIA: 50 horas

 

Curso introdutório de programação u lizando a linguagem R. Voltado para quem nunca teve contato com programação ou já aprendeu alguma coisa em alguma

linguagem.

 Os princípios de programação serão abordados usando programação em blocos e depois aplicado a linguagem R voltada para análise de dados.

 O curso é voltado para desenvolver a autonomia do aluno para que siga o aprendizado depois do curso.

Avaliação: Frequência mínima em 75% nos encontros online e realização, com aproveitamento satisfatório, de 70% das atividades propostas.

Programação prevista (sujeito a alterações): Aulas gravadas e encontro virtual semanal para solução de dúvidas, com previsão de encontros às quintas-feiras

É necessário um computador (de mesa ou notebook). Não é possível realizar as tarefas usando outros dispositivos.

 

CURSO DE EXTENSÃO: CURSO DE EXTENSÃO: 'Desenho técnico mecânico assistido por computador'

             CARGA HORÁRIA: 40 horas

           O curso modalidade EaD 'Desenho técnico mecânico assistido por computador' consiste em apresentar os principais comandos do software AutoCAD

utilizados na criação e modificação de desenhos técnicos em duas dimensões, finalizando com a plotagem do produto final. Direcionado aos profissionais e

estudantes que demandam a utilização do desenho técnico mecânico.

      Será indicado o uso do software versão gratuita para estudantes do site Autodesk, considerando a ação gratuita disponível publicamente para estudantes e

a abrangência do software no mercado de programas específicos para engenharia. Caso demais interessados tenham interesse em fornecer gratuitamente

programa similar para o conhecimento e capacitação de estudantes da área, o interessado poderá entrar em contato com o Instituto e será estudado a

oportunidade e interesse em ofertar um curso similar para a proposta apresentada.

              



Recomenda-se que o aluno tenha a sua disposição um computador com acesso a internet e que consiga trabalhar com o AutoCad 2020 - English para

acompanhar o curso. Sugerimos a configuração mínima:

◦ Sistema operacional - Microsoft® Windows® 7 SP1 com Update KB4019990 (somente 64 bits)

◦ Processador de 2 a 2,9 GHz

Avaliação: Frequência mínima em 75% nos encontros online e realização, com aproveitamento satisfatório, de 70% das atividades propostas.

Programação prevista (sujeito a alterações): Aulas gravadas e encontro virtual semanal para solução de dúvidas agendados previamente com a turma.

Coordenadoria de Extensão - Itaquaquecetuba
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