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EDITAL Nº 03, 21 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS 

DOS CURSOS DE EXTENSÃO 

 

 

A Diretoria-Geral do Câmpus São Paulo – São Miguel Paulista do Instituto 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 para os cursos de 

extensão, conforme instruções do presente Edital.  

 

 

1. DO CURSO, NÚMERO DE VAGAS, PRÉ-REQUISITOS E DURAÇÃO 
 

1.1 O curso oferecido, bem como o número de vagas e os pré-requisitos estão descritos no quadro 

abaixo.  

 

Curso Pré-requisitos Vagas 

Ampla 

Concorrência 

Reserva de Vagas – 

Candidatos negros, 

indígenas e 

afrodescendentes 

Reserva de 

Vagas -  

Candidatos com 

necessidades 

especiais 

Edição de 
Som 

Acima de 14 

anos e 

conhecimentos 

básicos de 

informática 

14 5 1 

 

Introdução ao 
Desenvolvime
nto WEB 

Acima de 15 

anos e 

conhecimento 

básicos de 

informática 

16 5 1 

Práticas 
corporais na 
infância 

Ser profissional 
da educação ou 
estar cursando 
licenciatura 

28 10 2 
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1.2 O curso oferecido terá duração e carga horária conforme definido no quadro abaixo: 

 

Curso Início e 

término do 

curso 

Carga horária total Horário Descrição do curso 

Edição de Som 10/03/2020 
- 

23/06/2020 

45 horas  Terça-Feira das 16h30 
às 21h00 

O curso propõe uma 
incursão no universo 
tecnológico do áudio, 
abordando as técnicas 
envolvidas no 
procedimento da edição 
de som. Por meio de 
aulas práticas e teóricas 
o estudante será 
introduzido à assuntos 
como: os fundamentos 
básicos da acústica; os 
equipamentos de áudio; 
as formas de utilização 
do som nas mídias 

Ensino, arte e 
cultura: um 
panorama da 
arte-educação 

Professores ou 
profissionais que 
trabalhem com 
arte em espaços 
culturais ou 
projetos sociais 

21 8 1 

Matemática 
Básica 

Acima de 12 
anos 

14 5 1 

Desenvolvime
nto de 
Projetos em 
Poéticas 
Multimídia 

Acima de 14 

anos e prévio 

conhecimento 

de linguagem 

audiovisual e 

fotografia 

14 5 

 

1 

Cinema e 
pensamento: 
diálogos entre 
o ver, sentir e 
refletir 

Acima de 14 

anos de idade 

 

17 7 1 
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sonoras; os programas 
e ferramentas digitais de 
edição de som. 

Introdução ao 
Desenvolviment
o WEB 

09/03/2020 
- 

29/06/2020 

36 horas Segunda-feira das 
14h30 às 16h10 

Curso introdutório de 

desenvolvimento de 

sites (Front end) 

utilizando HTML, CSS e 

JavaScript. 

Práticas 
corporais na 
infância 

11/03/2020 
- 

01/07/2020 

45 horas Quarta-Feira das 19h00 
às 21h30 

Curso destinado a 
educadores e 
estudantes 
(graduandos) que 
atuam ou pretendem 
atuar em diferentes 
espaços educativos 
(escolas, projetos 
sociais e hospitais, 
dentre outros), 
interessados em 
compartilhar 
experiências, refletir 
sobre as diferentes 
concepções e propostas 
de ensino de práticas 
corporais para crianças 
de 0 a 5 anos. 

Ensino, arte e 
cultura: um 
panorama da 
arte-educação 

12/03/2020 
- 

11/06/2020 

42 horas Quinta-Feira das 14h00 
às 17h00 

O curso visa discutir 
questões sobre a 
importância do ensino 
em arte como processo 
cognitivo do indivíduo e 
sua formação integral. 
Propõe uma reflexão 
crítica sobre arte na 
educação formal e não 
formal com 
embasamento teórico e 
prático da cultura visual, 
a fim de aprimorar o 
conhecimento de 
profissionais que atuem 
em instituições de 
ensino, assim como,  em 
outras linhas de ação 
com arte, objetivando 
ampliar seus horizontes 
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pedagógicos, artísticos 
e culturais. 

Matemática 
Básica 

10/03/2020 
- 

08/06/2020 

30 horas Terça-feira das 14h30 
às 16h30 

O curso visa permitir aos 
participantes 
resgatarem os 
conhecimentos de 
matemática básica, 
facilitando sua utilização 
em outras disciplinas do 
Ensino Técnico, bem 
como atividades do dia-
a-dia. 

Desenvolviment
o de Projetos 
em Poéticas 
Multimídia 

10/03/2020 
- 

30/06/2020 

40 horas Segundas-feiras das 
17h00 às 20h00 

O curso em questão 
aborda aspectos da Arte 
e Tecnologia para a 
proposta de projetos em 
áreas transmídia. Serão 
abordadas novas 
tecnologias, em 
especial em código 
aberto, para 
experimentos no campo 
da arte digital 

Cinema e 
pensamento: 
diálogos entre o 
ver, sentir e 
refletir 

12/03/2020 
- 

02/07/2020 

45 horas quinta-feira das 18h00 
às 21h00 

Ações relacionadas ao 
cinema, educação e 
cultura por meio de 
encontros de discussão 
teórica sobre a 
linguagem 
cinematográfica, seus 
potenciais junto ao 
mundo educacional e a 
exibição periódica de 
filmes seguidos de 
debates: 
documentários, curtas 
ou longas metragens de 
diversos temas e 
gêneros. 

 

 

 

1.3 Cinco por cento (5%) das vagas são reservadas a candidatos com deficiência que estudem ou 

tenham estudado integralmente em escola pública. 

 

1.4 Vinte e cinco por cento (25%) das vagas são reservadas a candidatos negros que estudem ou 

tenham estudado integralmente em escola pública. 
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1.5 Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros 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. 

 

1.6 Os candidatos com deficiência deverão, obrigatoriamente, comprovar sua condição mediante 

a apresentação de laudo médico recente, emitido por profissional da área, no ato da matricula. 

 

1.6 Caso não haja o preenchimento de pelo menos setenta por cento (70%) das vagas previstas 

para cada curso, o Câmpus São Paulo – São Miguel Paulista 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 no Item 1.1 deste Edital. 

 

2.2 Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 

 

2.3 As inscrições serão realizadas on-line, das 10h00 do dia 28/02/2020 às 22h00 do dia 

03/03/2020. 

 

2.4. Os formulários de inscrição podem ser encontrados nos links abaixo: 

 

Curso Link 
Edição de Som https://forms.gle/gXX6cue1YTHcDkDF9 
Introdução ao Desenvolvimento WEB https://forms.gle/sUJDWx6YL1ktu7ycA 
Práticas corporais na infância https://forms.gle/tihdqj14DNaDzHNj6 
Ensino, arte e cultura: um panorama da arte-
educação 

https://forms.gle/z3rJTgi77QAaAvL48 

Matemática Básica https://forms.gle/7BFxb9iJcBC7DTJq7 
Desenvolvimento de Projetos em Poéticas 
Multimídia 

https://forms.gle/QfRgevFmto3eKLrb9 

Cinema e pensamento: diálogos entre o ver, 
sentir e refletir 

https://forms.gle/iRWtEmHtvcJzorGM8 

 

 

2.5 A lista de inscritos será publicada em ordem alfabética no dia 04/03/2020. 

 

2,6 Todas as inscrições devidamente cadastradas e finalizadas serão automaticamente deferidas. 
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2.7 O IFSP não se responsabiliza por qualquer ocorrência individual que inviabilize a finalização 

das inscrições. 

 

2.8  Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às determinações 

contidas neste Edital. 

 

2.9 Não haverá cobrança de taxa de inscrição ou matrícula. 

 

3. DA SELEÇÃO 
 

3.1 A seleção dos candidatos ocorrerá por Sorteio aberto ao público no dia 06/03/2020, às 15h00, 

a ser realizado no Campus São Paulo – São Miguel Paulista, localizado na Rua Tenente Miguel 

Déli, 105, Vila Rosária. 

 

3.2 A seleção dos candidatos obedecerá a divisão de vagas no que se refere aos quesitos ampla 

concorrência e reserva de vagas, conforme definido no Item 1.1 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 O sorteio classificará a quantidade de candidatos correspondente ao número de vagas 

estabelecidas neste edital. 

 

3.5 Preenchidas as vagas previstas no edital, todos os demais inscritos serão classificados em 

lista de espera. 

 

3.6 A ordem da lista de espera será estabelecida mediante sorteio. 

 

3.7 Os candidatos cadastrados na lista de espera poderão ser chamados em caso de desistências 

decorridas em até 25% da carga horária do curso. 

 

3.8 Serão aplicados os mesmos critérios de reserva de vagas na lista de espera.  

 

 

4. DO RESULTADO E DAS MATRÍCULAS 
 

4.1 A relação dos candidatos contemplados, bem como da lista de espera, será amplamente 

divulgada pelo Campus Avançado São Paulo - São Miguel Paulista do IFSP mediante fixação 

de lista nos murais e no endereço eletrônico smp.ifsp.edu.br no dia 06/03/2020. 

 

4.2 A divulgação do resultado indicará os candidatos classificados dentro do número de vagas 

para a ampla concorrência e os candidatos que concorreram às vagas reservadas. 
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4.3 As listas de espera serão publicadas obedecendo a ordem do sorteio. 

 

4.4 A coordenadoria de extensão enviará um e-mail para os candidatos contemplados no sorteio 

com as vagas previstas no item 1.1 do presente edital. 

 

4.5 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação dos resultados deste 

edital. 

 

 

 

5. DAS MATRÍCULAS E APROVEITAMENTO DE LISTA DE ESPERA 

 

5.1 Os candidatos sorteados deverão comparecer no primeiro dia de aula do respectivo curso 1 

hora do início da aula para apresentação de documentação e efetivação da matrícula. 

 

5.2 Os documentos exigidos para a efetivação da matrícula são: 

 

I. Carteira de identidade ou documento oficial com foto; 

II. CPF; 

III. Autorização dos pais ou responsável legal no caso de o candidato ser menor de idade; 

IV. Laudo médico no caso de candidatos que concorreram às vagas reservadas para pessoas 

com necessidades especiais. 

V. Comprovante de situação profissionais ou acadêmica – somente para os cursos Ensino, 

arte e cultura: um panorama da arte-educação e Práticas corporais na infância 
 

5.3 O não comparecimento do candidato no primeiro dia de aula implica na perda da vaga. 

 

5.4 O aluno matriculado que faltar a duas aulas seguidas ou interpoladas até decorridos 25% da 

duração dos cursos e não justificar suas ausências perderá sua vaga. 

 

5.5 Constatados as circunstâncias descritas nos itens 5.3 e 5.4 deste edital, os candidatos das 

listas de espera serão contados por telefone e e-mail. 

 

5.6 Em caso de disponibilidade de vagas no curso pretendido, a coordenadoria de extensão fará 

no mínimo duas tentativas de contato telefônico com os candidatos das listas de espera. 

 

5.7 Em caso de disponibilidade de vagas no curso pretendido, a coordenadoria de extensão 

enviará um e-mail para os candidatos em lista de espera que deverá ser respondido no prazo 

máximo de 24h. 
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5.8 Realizadas as tentativas de contato previstas nos itens 5.6 e 5.7 deste edital, o próximo 

candidato da lista de espera será contatado e assim, sucessivamente, até o preenchimento das 

vagas. 

 

5.9 Os candidatos de lista de espera que forem aproveitados deverão comparecer ao dia e hora 

marcada pela coordenadoria de extensão para efetivação da matrícula. 

 

5.10 O IFSP não se responsabiliza por qualquer tipo de ocorrência que tenha impossibilitado o 

contato previsto neste edital para aproveitamento da lista de espera. 

 

 

6. DA CERTIFICAÇÃO 

 

5.1 Somente terá direito ao certificado o aluno que obtiver o mínimo de 75% de frequência global 

no curso e aproveitamento suficiente, conforme critérios de avaliação definidos no Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC). 

 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

6.1. O candidato inscrito assume a aceitação total das normas constantes neste Edital. 

 

6.2 Caberá à Coordenadoria de Extensão do Campus Avançado São Paulo - São Miguel Paulista 

do IFSP a responsabilidade de zelar pela lisura do processo seletivo. 

 

6.3 Os casos omissos, não previstos neste Edital, serão julgados pela Coordenadoria de Extensão 

do Câmpus São Paulo – São Miguel Paulista do IFSP. 

 

 

 

 

 

8. DO CRONOGRAMA 

 

EVENTO DATA / PERÍODO 

Período para inscrições Das 10h00 do dia 28/02/2020 às 22h00 do dia 

03/03/2020 

Sorteio Dia 06/03/2020, 15h00. 

Publicação da lista de inscritos e classificados 

no site do campus 

06/03/2020 
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Michel Pereira Campos Silva 

Diretor Geral Adjunto 

Campus Avançado São Paulo - São Miguel Paulista 

* Assinado no original 


