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O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – Campus Pouso Alegre, torna público este edital

de seleção e ingresso ao Curso de Formação Inicial e Continuada em Tecnologias Educacionais – Módulo I de forma remota.

1.DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

1.1 A modalidade Formação Inicial e Con nuada (FIC) consiste na capacitação, qualificação, formação e aperfeiçoamento profissional de

curta duração.

1.2 O curso ofertado é gratuito e não possui taxa de inscrição.

1.3 Os estudantes que ob verem frequência por meio da par cipação e realização das a vidades e média igual ou superior a 6,0 (60%),

serão certificados ao final do curso.

1.4 O estudante que ob ver os requisitos para cer ficação, deverá anexar na plataforma do curso: documento de iden ficação com foto (RG

ou Carteira Nacional de Habilitação), CPF e o comprovante de escolaridade - de no mínimo ensino fundamental concluído. São aceitos para

fins de comprovação: diploma, certificado de conclusão de curso ou declaração de conclusão.

1.4 O curso ofertado neste Edital está descrito no quadro a seguir:

Denominação do Curso Tecnologias Educacionais – Módulo 1

Área Educação

Objetivos do curso

- Contribuir para a diminuição dos danos na Educação

causados pela pandemia;

- Promover a divulgação de diferentes tecnologias

educacionais;

- Ensinar as principais tecnologias educacionais para o

ensino remoto e híbrido;

- Motivar os professores através de palestras sobre o

mercado de trabalho, prêmios para professores,

empreendedorismo educacional e dicas de cursos

gratuitos on-line;

- Permitir flexibilidade de horário para os participantes

do curso;

- Promover a valorização dos professores e contribuir

para uma melhor qualidade de vida dos professores;

- Discutir algumas perspectivas para a docência na

atualidade e contribuir para o aumento do interesse

pelo empreendedorismo educacional;

- Incentivar o desenvolvimento de projetos

educacionais e contribuir para uma inovação no ensino;

- Conhecer as dificuldades e conquistas obtidas no

sistema de ensino remoto;



- Proporcionar que os licenciados no IFSULDEMINAS -

Campus Pouso Alegre contribuam para a formação

continuada de professores.

Público-alvo e requisito mínimo O curso é destinado aos professores, estudantes de

licenciatura e profissionais da educação, internos e

externos ao IFSULDEMINAS – Campus Pouso Alegre que

tenham conhecimentos em Informática básica.

Carga Horária 80

Número de vagas 100

Modalidade Remoto (curso integralmente on-line, via internet)

Período de inscrições 25/05/2021 à 08/06/2021

Resultado final 10/06/2021

Período de oferta 14/06/2021 à 15/10/2021

Desligamento para aluno sem acesso 28/06/2021

1.5 Os alunos selecionados no processo seletivo já estarão aptos para ingressarem no curso.

1.6 O candidato que não acessar a plataforma Moodle até a data de 28 de junho de 2021 será desligado e subs tuído pelo candidato da lista

de espera, de acordo com o resultado e respeitando o andamento do curso.

2.DAS INSCRIÇÕES

2.1          As           inscrições             deverão                ser          realizadas              exclusivamente   on-line   através   do           link:

https://forms.gle/e9iEPSmkLnw75t136

2.2 No ato da inscrição o candidato deverá prestar todas as informações corretamente como pede no formulário de inscrição. Assegurado de

acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 e demais normativas aplicáveis sobre proteção de

dados pessoais.

2.3 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá cer ficar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para o ingresso no curso para

o qual pretende se inscrever.

2.4 Ao efetuar a inscrição, o candidato declara, automa camente, concordância com todos os termos deste Edital e com as normas que

regem este processo seletivo.

2.5 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às

quais não poderá alegar desconhecimento.

2.6 Não havendo candidatos inscritos em número igual ou superior ao número de vagas poderão ser reabertas as inscrições.

2.7 A Coordenação Geral de Extensão não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por mo vo de ordem técnica de

computadores, falhas de comunicação, conges onamentos das linhas de comunicação, bem como por outros fatores de ordem técnica que

impossibilitem a transferência de dados.

3.DA SELEÇÃO

3.1 O Processo de Seleção será por ordem de inscrição, atendendo o quantitativo de vagas estipulado no Quadro 1 deste edital.

3.2 50% (cinquenta por cento) das vagas serão reservadas para o público externo (sem vínculo com o IFSULDEMINAS Campus Pouso Alegre).

3.3 Os candidatos serão selecionados por meio de sorteio eletrônico.

3.4 Não havendo candidatos inscritos que preencham as vagas reservadas ao público externo, as remanescentes poderão ser des nadas ao

público interno e vice e versa.

3.5 Poderá haver segunda chamada para os candidatos excedentes, somente se houver vagas ociosas.
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