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EDITAL 22/2021 - DRG/ITP/IFSP

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS DE
CURSOS DE EXTENSÃO

A Direção-Geral do Câmpus Itape ninga do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), por meio de sua
Coordenadoria de Extensão, no uso de suas atribuições legais, torna público que estão abertas as inscrições no período de 14 de junho de
2021 a 27 de junho de 2021,
2021 para os cursos de extensão, conforme instruções do presente Edital.
1 DOS CURSOS, NÚMERO DE VAGAS, PRÉ-REQUISITOS E DO INÍCIO DOS CURSOS
1.1 Os cursos oferecidos, bem como o número de vagas, os pré-requisitos e o início das aulas, estão descritos no quadro abaixo.

Cursos

Público-Alvo

Alemão Básico II*
*

Ensino Fundamental
Completo, maior de 14 anos
de idade, que tenha o
conhecimento básico de
alemão referente ao nível
A1.1 do Quadro Comum
Europeu.

Metodologia de
Pesquisa e Orientação
de Projetos de
Iniciação Científica
para a Educação
Básica

Professores da Educação
Básica interessados em
desenvolver trabalhos de
iniciação à pesquisa.

Vagas

Carga
Início das aulas
horária Total

20

50h

30

60h

02/07/2021
Aulas síncronas às
sextas-feiras das
17:00 às 18:40.

Aulas síncronas às
terças-feiras e
quintas-feiras das
19:00 às 22:00.

* Alemão Básico II, todos os inscritos farão um teste de nível no endereço: https://www.sprachschule-aktiv-muenchen.de/deutscheinstufungstest/ para verificar a possibilidade de o estudante participar do curso.
1.2 Alemão Básico II: visa à comunicação básica e leitura de textos técnicos e cien ﬁcos. O obje vo ﬁnal da ação é que os par cipantes
atinjam o nível A1.1 do Quadro Europeu Comum de Referências para Línguas.
1.3 Metodologia de Pesquisa e Orientação de Projetos de Iniciação Cien ﬁca para a Educação Básica: visa oferecer aos par cipantes
ferramentas teóricas para orientação de projetos de pesquisa desenvolvidos por alunos da Educação Básica. Este curso também visa
fomentar o desenvolvimento de projetos a serem apresentados em Feiras e Mostras Científicas.
1.4 Os cursos oferecidos terão carga horária conforme definido no quadro acima.
1.5 Cinco por cento (5%) das vagas são reservadas a candidatos com deficiência.
1.6 Vinte e cinco por cento (25%) das vagas são reservadas a candidatos pretos, pardos e indígenas.
1.7 Poderão concorrer às vagas reservadas os candidatos pretos, pardos, indígenas aqueles que se autodeclararem no ato da inscrição,
conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
1.8 Caso não haja o preenchimento de pelo menos setenta por cento (70%) das vagas previstas para cada curso, o Câmpus Itape ninga
do IFSP se reserva o direito de decidir sobre a sua oferta.
2 DA INSCRIÇÃO

2.1 Poderão se inscrever no processo seletivo os candidatos que se adequarem aos pré-requisitos estabelecidos neste Edital.
2.2 Não haverá cobrança de taxa de inscrição.
2.3 As inscrições serão realizadas pelo link: https://docs.google.com/forms/d/1QNdPJBehIwtI_ayi2emR_8GxQnQEbZ9njx6ByKrZGzY/edit
2.4 Em caso de candidato menor de idade, o responsável pelo cursista, deverá preencher o Anexo I - “Autorização do Responsável”
disponível neste Edital, e encaminhar o mesmo para o e-mail: cex.itp@ifsp.edu.br
2.5 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.
3.2 A aplicação da Reserva de Vagas, prevista nos itens 1.7 e 1.8, somente ocorrerá dentro do grupo contemplado até o preenchimento
das vagas.
3.3 O preenchimento incorreto e/ou incompleto do Formulário de Inscrição levará à perda da vaga e ao não aceite da matrícula.
3.4 A lista de classificação será publicada no Endereço Eletrônico: https://itp.ifsp.edu.br/ a partir do dia 29/06/2021.
4 DA CERTIFICAÇÃO
4.1. Somente terá direito ao certificado o cursista que tiver o mínimo de 75% de participação no curso e nota mínima 6 (seis).
5 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação total e incondicional das disposições, normas e instruções constantes neste Edital.
5.2 Todas as informações prestadas pelo candidato, ao inscrever-se, serão de sua inteira responsabilidade.
5.3 O candidato inscrito por outrem assume total responsabilidade pelas informações prestadas, arcando com as consequências de
eventuais erros que seu representante venha a cometer ao preencher o Formulário de Inscrição.
5.4 Terá a inscrição cancelada e será eliminado do Processo Sele vo o candidato que usar dados de iden ﬁcação de terceiros para
realizar a sua inscrição.
5.5 Caberá à Coordenadoria de Extensão do Câmpus Itapetininga do IFSP a responsabilidade de zelar pela lisura do Processo Seletivo.
5.6 Os casos omissos, não previstos neste Edital, serão julgados pela Coordenação de Extensão e Direção Geral do Câmpus Itape ninga
do IFSP.
6 DO CRONOGRAMA
EVENTO

DATA / PERÍODO

Período para inscrições

14/06/2021 a 27/06/2021.

Divulgação da lista de inscritos e classificados

A partir de 29/06/2021.

Data prevista para o início do curso

Vide tabela do item 1.1

IFSP Câmpus Itapetininga, 11 de junho de 2021

Assinado Eletronicamente
Taís Dayane Fiori
Diretora-Geral Interina do IFSP Câmpus Itapetininga

ANEXO I

AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE EXTENSÃO – EaD

Eu, _______________________________________, RG ___________________, CPF____________________responsável pelo aluno
(a)_________________________________________________, autorizo sua par cipação no(s) Curso(s) de Extensão
_____________________________________________, com aulas online.
Afirmo que li e estou de acordo com o Edital de CURSOS DE EXTENSÃO nº XX/2021.

Itapetininga, _____ de _________________ de 2021.

_________________________________________
Assinatura do Responsável Legal
(se menor de 18 anos)

Documento assinado eletronicamente por:
Tais Dayane Fiori,
Fiori COORDENADOR - FG2 - CDI-ITP,
CDI-ITP em 11/06/2021 20:40:23.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 11/06/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:
Código Verificador: 193298
Código de Autenticação: 23470a1b76
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