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COORDENADORIA DE EXTENSÃO 
 

EDITAL Nº 610, DE 14 DE AGOSTO DE 2019 
PROCESSO SELETIVO DE MATRÍCULAS PARA CURSOS DE EXTENSÃO 

 

O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP),Câmpus 
Votuporanga, em conformidade com a Lei nº 9.394 (Lei de Diretrizes e Bases da EducaçãoNacional), de 20 de 
dezembro de 1996 e a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, faz saber, pelo presente Edital, que estarão 
abertas, no período de 14 a 20 de agosto de 2019, as inscrições para vagas de Cursos de Extensão, gratuitos, 
visando o preenchimento de vagas, a serem ofertadas, conforme disponibilidade indicada no item 4. 

  

 

 

  

 

1. DO PROCESSO SELETIVO 
1.1.Visa o preenchimento de vagas disponíveis para cursos de extensão de Formação Inicial de Continuada (FIC), 
abertos à comunidade em geral.  
1.2. O presente Processo Seletivo consiste na inscrição prévia via site do IFSP, conforme item 2, e entrega da 
documentação de matrícula no IFSP, conforme item 3. 
1.2.1. Para os cursos na modalidade de Ensino a Distância “Tecnologia   e   Gamificação   aplicada   ao   ensino:   
formação docente, criatividade e inovação em sala  de  aula” e “Financiamento da Educação Básica e 
Qualidade do Ensino”, a matrícula se dará exclusivamente por ordem de inscrição no link fic.vtp.ifsp.edu.br, não 
sendo necessária a apresentação imediata ao IFSP de qualquer documentação. Posteriormente, no início das 
atividades do curso, poderão ser solicitados documentos comprobatórios. 
1.2.2 Para o Curso de “Informática Básica (40h)”, o candidato poderá optar pelo preenchimento da ficha de inscrição 
manual. Para tal, basta retirá-la no ato da entrega da documentação de matrícula presencial. 
 

2. DAS INSCRIÇÕES ON-LINE 
2.1. As inscrições estarão abertas no período de de de 14 a 20 de agosto de 2019, por meio do preenchimento de 
formulário on-line no link fic.vtp.ifsp.edu.br. Ao acessar o referente site, o candidato deverá escolher um curso dentre 
os listados, preencher todos os dados e gerar o formulário. Este deverá ser impresso, assinado e, juntamente da 
respectiva documentação, entregue no local descrito no item 3. 
2.2. É de inteira responsabilidade do candidato a conferência dos dados escritos no formulário de inscrição, sob 
pena de eliminação do processo seletivo. Toda e qualquer comunicação a ser realizada entre o IFSP e o 
candidato(a), seja quanto à chamada de lista  de  espera ou ainda  outras  adversidades com relação  ao transcorrer 
do curso, será realizada exclusivamente via e-mail, conforme dados disponibilizados pelos(as) candidatos(as) no ato 
deste preenchimento. 
 
3. DAS MATRÍCULAS PRESENCIAIS 
3.1. Para confirmação de matrícula, é necessário que o formulário de inscrição, tratado na sessão anterior, seja 
entregue pessoalmente ou através de procuração individual, na Coordenadoria de Extensão do IFSP Câmpus 
Votuporanga junto dos demais documentos, conforme o curso. A documentação necessária para efetivar a matrícula 
deverá ser apresentada em original e mais uma cópia simples que ficará retida no IFSP, sendo: 

• Formulário de inscrição impresso e assinado (realizado on-line em fic.vtp.ifsp.edu.br); 
• Cópia e original de Comprovante de escolaridade (de acordo com o curso pretendidono subitem 4.2); 
• Cópia e original do RG e CPF (ou CNH); 

3.1.2. A falta de qualquer um dos documentos exigidos implicará a perda do direito à matrícula. 
3.2. O IFSP situa-se na Av. Jerônimo Figueira da Costa, 3014, CEP 15.503-110, Bairro Pozzobon – Votuporanga/SP. 
O horário de atendimento da Coordenadoria de Extensão para recebimento das matrículas será das 08h às 19h, 
especialmente para o período de de 14 a 20 de agosto de 2019. 
3.3. O presente Processo Seletivo destina-se exclusivamente aos candidatos que atendam aos pré-requisitos 
descritos no quadro descritivo do item 4. Os candidatos que não atenderem ao disposto e que, eventualmente, 
participarem do Processo Seletivo, estarão cientes que, em nenhuma hipótese, terão direito à confirmação de 
matrícula. 
3.4. A classificação, tendo em vista as vagas oferecidas, será gerada por ordem de confirmação de matrícula 
presencial,ordenada conforme entrega da documentação no local descrito no subitem 3.2. 
3.4.1. O presente processo classificará a quantidade de candidatos correspondentes ao número de vagas 
estabelecidas mais o equivalente a 20% do número de vagas para composição de lista de espera por curso. 
3.5. Não haverá, sob nenhuma hipótese, a cobrança de taxa de matrícula. 
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4. DOS CURSOS 
4.1.Os cursos serão ministrados no Câmpus Votuporanga, situado à Av. Jerônimo Figueira da Costa, 3014 – Bairro Pozzobon – CEP: 15503-110, Votuporanga-SP. Fone (17) 
3426-6990. Todas as informações relacionadas seguem destacadas no quadro descritivo a seguir: 
 

 
CURSO 

 
DESCRIÇÃO / OBJETIVO 

 
PRÉ-REQUISITOS   
(PÚBLICO ALVO) 

 

 
VAGAS, DIA E HORÁRIO 

Alemão Básico 
(40 horas) 

Desenvolvimento básico das quatro habilidades para 
fluência em língua alemã (ouvir, ler, escrever e falar). 

- Pessoas com Ensino Fundamental completo e 
que com noções de informática (é necessãrio 
possuir headset, ou fone de ouvido + microfone). 

- 20 vagas 
- terças-feiras, das 19h às 
21h30 (de 27/08 a 10/12) 

AutoCad Básico – Turma A 
(40 horas) 

Aprendizagem de comandos básicos para desenho de 
projetos em softwares CAD e particularidades. 

- Possuir noções básicas de desenho técnico e 
estar cursando o 3º ano do Ensino médio ou tê-lo 
concluído. 

- 20 vagas 
- quartas-feiras, das 19h às 
22h (de 21/08 a 27/11) 

AutoCad Básico – Turma B 
(40 horas) 

Aprendizagem de comandos básicos para desenho de 
projetos em softwares CAD e particularidades. 

- Possuir noções básicas de desenho técnico e 
estar cursando o 3º ano do Ensino médio ou tê-lo 
concluído. 

- 20 vagas 
- quintas-feiras, das 15h30 às 
17h30 (de 22/08 a 28/11) 

Básico de Sofware Bim 
Autodesk Revit 
(40 horas) 

Aprendizagem de comandos básicos para desenho 
emtecnologia BIM e uso do Software Revit para a 

elaboração de projetos de edificações. 

- Ter noções básicas de informática e 
conhecimentos na área de construção civil. 

- 18 vagas 
- quintas-feiras, das 9h30 às 
12h (de 22/08 a 28/11) 

Capacitação em Matemática 
para professores da rede 
municipal de ensino  
(24 horas) 

   Trabalhar a capacitação de professores do Ensino 
Fundamental com relação ao ensino de matemática 

voltada à educação básica. 

- Professores do Ensino Fundamental I da rede 
municipal de ensino de Votuporanga. 

- 40 vagas 
- terças-feiras, das 18h às 20h 
(de 27/08 a 10/12) 

Financiamento da Educação 
Básica e Qualidade do 
Ensino - EAD  
(40 horas) 

Capacitar profissionais por meio de subsídios que 
conduzam a reflexão sobre o financiamento público da 

Educação. Aborda conceitos referentes a eficiência 
educacional e ao custo aluno  qualidade e aluno 

qualidade inicial. Fornece elementos para a 
compreensão e fortalecimento do controle social dos 

recursos públicos investidos. 

- Ser profissional da Educação Básica, ou;   
- Ser aluno de curso de Licenciatura.   

- 40 vagas 
-  início em setembro / EAD 
com avaliação final presencial 
(a ser agendada). 

Formação Esportiva  
(40 horas) 

Promover a socialização em momentos de lazer, 
desenvolver habilidades motoras e físicas dos 

esportes coletivos, abordando conceitos gerais de 
treinamento desportivo e aspectos técnico-táticos. 

- Jovens em geral da faixa etária de 11 a 17 anos. - 40 vagas 
- quartas-feiras, das 9h às 
10h30 (de 21/08 a 11/12) 
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Informática Básica  
(40 horas) 

Incluir o aluno no mundo digital em articulação com o 
mundo do trabalho. 

- Pessoas alfabetizadas com idade entre 16 a 60 
anos. 

- 20 vagas 
- sextas-feiras, das 8h às 
11h30 (de 23/08 a 29/11) 

Introdução a softwares 
computacionais de Ciências 
Exatas  
(20 horas) 

Conhecer alguns dos principais softwares livres da 
Área de Ciências Exatas. 

- Público em geral, com idade acima de 17 anos, 
interessado em softwares computacionais voltados 
à Área de Ciências Exatas,  

- 20 vagas 
- quintas-feiras, das 17h às 
19h (de 29/08 a 28/11) 

Introdução ao Pensamento 
Computacional: Games e 
Programação  
(40 horas) 

Realizar  a  iniciação  de  crianças  do  ensino  
fundamental ao desenvolvimento de jogos digitais. 

- Alunos do ensino fundamental, preferencialmente, 
até 12 anos de idade. 

- 17 vagas 
- quartas-feiras, das 15h30 às 
17h (de 04/09 a 18/12) 

NR-10 Práticas de 
Segurança em Instalações 
Elétricas  
(40 horas) 

Capacitação quanto às práticas de segurança em 
instalações elétricas e serviços em eletricidade, 
tratando aspectos essenciais de preservação da 

saúde e segurança do trabalho. 

- Ensino Fundamental e idade mínima de 18 anos. - 30 vagas 
- segundas-feiras, das 19h às 
21h (de 26/08 a 16/12); e das 
8h às 12h (apenas em 09/11). 

O Ensino de Libras:  Inclusão 
e Educação  
(40 horas) 

Qualificar quanto a Língua Brasileira de Sinais 
(Libras), em nível básico, possibilitando a 

comunicação com a comunidade surda em diversos 
contextos sociais, principalmente no ambiente escolar 

e no sistema de saúde. 

- Professores que atuam no Município de 
Votuporanga, ou; 
- Profissionais da Saúde. 

- 35 vagas 
- quartas-feiras, das 18h50 às 
20h50 (de 21/08 a 18/12); e 
das 8h às 12h (apenas em 
09/11). 

Robótica na Educação 
Básica  
(40 horas) 

Capacitar Professores a utilizar a Robótica 
Educacional como ferramenta pedagógica em 

suas aulas, tornando-as mais atraentes, relacionando 
a tecnologia em questão, com os assuntos das 

unidades curriculares. 

- Professores ou Coordenadores que atuam na 
Educação Básica. 
 

- 20 vagas 
- sextas-feiras, das 8h20 às 
12h (de 23/08 a 13/12) 

Teatro: Jogos Dramáticos  
(42 horas) 

Ampliar as potencialidades comunicacionais e de 
desinibição; Melhorar o relacionamento interpessoal; 
Compreender e aplicar técnicas de concentração e 

noções básicas de teatro.  

- Possuir idade mínima de 14 anos. - 30 vagas 
- segundas-feiras, das 17h às 
19h (de 26/08 a 16/12) 

Tecnologia e Gamificação 
aplicada ao ensino: formação 
docente, criatividade e 
inovação em sala de aula  
(60 horas) 

Formação continuada dos docentes de maneira 
colaborativa e orientada a projetos, visando o uso de 

tecnologia em sala de aula de aula. 

- Profissionais que trabalhem na área de educação, 
graduados em qualquer área, ou; 
- Graduandos em Pedagogia ou áreas afins. 

- 46 vagas 
- início em outubro / EAD com 
02 encontros presenciais (a 
serem agendados). 
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5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
5.1. Caberá à Direção-Geral do Câmpus Votuporanga do IFSP a responsabilidade de zelar pela disciplina e lisura do 
Processo Seletivo, no qual poderá se utilizar de todos os meios admitidos em direito para sua garantia. 
5.1.1.  Ao IFSP fica reservado a disposição em manter ou não a oferta dos cursos, apresentados no item 4, caso as 
inscrições efetivadas não preencham totalmente as vagas disponibilizadas. 
5.2. Os casos omissos, não previstos neste Edital, serão julgados pela Diretoria-Geral do CâmpusVotuporanga do 
IFSP, em conjunto com a Coordenadoria de Extensão. 

 
 
 

Votuporanga, 14 de agosto de 2019. 
 

 

 

 

 

_________________________________________ 
Prof. Dr. Marcos AmorielleFurini 

Diretor-Geral  
IFSP/CâmpusVotuporanga 

 
 
 

[ASSINADO NO ORIGINAL] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


