EDITAL INTERNO 08, DE 22 DE FEVEIREIRO DE 2018
CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA
INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO
CÂMPUS AVANÇADO JUNDIAÍ
1. ABERTURA
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus Avançado Jundiaí,
em conformidade com a Lei nº 9.394 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), 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 26 de fevereiro a 02 de março de 2018, as inscrições para o
Processo Seletivo para os Cursos de Extensão gratuitos, visando ao preenchimento de vagas, a
serem ofertadas conforme a disponibilidade indicada no item 3.
2. DO PROCESSO SELETIVO
2.1. A seleção consiste na classificação de candidatos à matrícula nos Cursos de Extensão do
Campus Avançado Jundiaí, mediante a realização de Processo Seletivo.
2.2. O presente Processo Seletivo destina-se exclusivamente aos candidatos que atendam aos prérequisitos estabelecidos para cada curso.
2.3. O Processo Seletivo se dará por meio de classificação gerada por ordem de inscrição, que
classificará automaticamente os primeiros inscritos que atenderem aos pré-requisitos
estabelecidos.
2.4. O Processo Seletivo classificará a quantidade de candidatos correspondente ao número de
vagas estabelecidas e formará lista de espera.
2.5. Os candidatos que não atenderem ao disposto neste edital e que, eventualmente, participarem
do Processo Seletivo, ficam cientes de que, em nenhuma hipótese, terão direito à matrícula.
3. DOS CURSOS
3.1. Identificação do Curso:
Nome: Fisicologia: matéria e energia nos sistemas biológicos.
Carga Horária: 30 horas
Quantidade de vagas: 25
Horário do curso: Quarta-feira das 13:00 às 15:00 horas.
Início: 21/03/2018
Término: 27/06/2018
Pré-requisitos mínimos: Estar cursando o terceiro ano do ensino médio.
Objetivos: Com o curso Fisicologia pretendemos capacitar estudantes e futuros profissionais
da área da saúde e da educação na compreensão da natureza física do funcionamento dos
organismos. Pretendemos desenvolver análises e conceitos que apresentem e contextualizem
como fenômenos elétricos, mecânicos e mesmo nucleares estão na fundamentação de vários
fenômenos biológicos. Para os estudantes de ensino médio e pré-vestibulandos, trata-se de uma
oportunidade de aprender ou rever conteúdos classicamente cobrados nos exames vestibulares
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por meio de uma abordagem interdisciplinar contextualizada. Para os estudantes ou
profissionais da área da saúde, é fundamental o desenvolvimento de noções acerca dos fatores
físicos relacionados aos limites e riscos para a saúde do indivíduo e do ambiente.

3.2. Identificação do Curso:
Nome: Redação para Vestibulares.
Carga Horária: 40 horas
Quantidade de vagas: 40
Horário do curso: Quintas-feiras, das 15:00 horas às 16:40 horas.
Início: 15/03/2018
Término: 28/06/2018
Pré-requisitos mínimos: Ter concluído ou estar cursando o terceiro ano do ensino médio.
Objetivos: O curso tem como objetivo a ampliação da capacidade de escrita de estudantes
interessados tanto em conhecer de modo mais profundo estratégias argumentativas como em
aumentar suas chances de êxito nas provas de redação referentes ao ENEM e ao vestibular.
Desse modo, a sequência argumentativa será privilegiada ao longo do curso por sua
significativa predominância nos exames mencionados. O gênero dissertação terá destaque e
será estudado de acordo com suas variações formais e temáticas relativas a vestibulares como
FUVEST, VUNESP e o ENEM. Ao longo do curso, também serão propostas atividades de
leitura e interpretação textual que abrangerão técnicas e estratégias de leitura com vistas à
construção do entendimento da proposta por meio da leitura da coletânea e aproveitamento dos
dados nela expostos para enriquecimento do texto a ser produzido.

3.3. Identificação do Curso:
Nome: Estado e Economia Política no Brasil atual.
Carga Horária: 32 horas
Quantidade de vagas: 25
Horário do curso: Terças-feiras, das 18:30 às 20:30 horas.
Início: 13/03/2018
Término: 26/06/2018
Pré-requisitos mínimos: Ser alfabetizado e maior de 16 anos.
Objetivos: O objetivo do curso é organizar conteúdos teóricos da Filosofia Política e da
Economia para promover um debate sobre a situação social, econômica e política brasileira,
criando, ainda, elementos para interpretação do processo eleitoral.

3.4. Identificação do Curso:
Nome: Excel Intermediário.
Carga Horária: 40 horas
Quantidade de vagas: 20
Horário do curso: Quintas-feiras, das 14:00 às 16:30 horas.
Início: 13/03/2018
Término: 26/06/2018
Pré-requisitos mínimos: Ser maior de 16 anos, com noções básicas de Excel.
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Objetivos: O curso tem como objetivo mostrar recursos de uma importante ferramenta da
informática que auxilia nos cálculos matemáticos, seja no uso doméstico, comercial e
empresarial, o Excel. O conhecimento adequado dessa ferramenta ajuda não só grandes
empresas como também microempresas e comércios, pois muitos controles de gestão podem
ser feitos por ela. Com o aprendizado da ferramenta podem ser desenvolvidas pesquisas para
avaliação do conhecimento da comunidade externa e/ou interna sobre a ferramenta, além de
cálculos matemáticos que podem ser otimizados através da mesma.

3.5. Identificação do Curso:
Nome: Curso Preparatório para ENEM e Vestibulares.
Carga Horária: 546 horas
Quantidade de vagas: 40
Horário do curso: Segunda-feira (13:50h – 17:30h), Terça-feira (13:00h – 16:40h), Quartafeira (13:00h – 16:40h), Quinta-feira (13:00h – 16:40h) e Sexta-feira (13:00h – 18:20h).
Início: 12/03/2018
Término: 30/11/2018
Pré-requisitos mínimos: Ter concluído ou estar cursando o ensino médio. A prioridade será
dada aos candidatos que já estiverem concluído o ensino médio.
Objetivos: Este curso tem como objetivo ofertar aos estudantes que estejam frequentando o
terceiro ano do ensino médio, ou às pessoas que já tenham terminado esta etapa da educação
básica, uma atualização e complementação dos conteúdos escolares, com especial ênfase no
desenvolvimento das habilidades e competências exigidas no Enem e exames vestibulares
visando o ingresso no ensino superior.

3.6. Identificação do Curso:
Nome: Teatro: Grupo Arte e Movimento.
Carga Horária: 15 horas
Quantidade de vagas: 20
Horário do curso: Quinzenalmente, Segunda-feira, das 16:50h às 18:20h.
Início: 05/03/2018
Término: 02/07/2018
Pré-requisitos mínimos: Ter concluído ou estar cursando o ensino médio. A prioridade será
dada aos candidatos que já estiverem concluído o ensino médio.
Seleção: Será realizada uma dinâmica com todos os inscritos, no dia 05/03/2018, em
caráter classificatório, para o preenchimento das vagas.
Objetivos: O projeto busca desenvolver práticas artísticas, mais especificamente a Arte
Teatral, com o objetivo que vai, além de iniciar os alunos nas artes cênicas, desenvolver a arte
em sua amplitude, reconhecendo que esta contribui para o desenvolvimento humano, a
liberdade de expressão e a valorização da multiculturalidade.
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4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições para o Processo Seletivo de candidatos aos Cursos de Extensão deste Edital
estarão abertas no período de 26 de fevereiro a 02 de março de 2017.
4.2. As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico no website
do Campus Avançado Jundiaí: http://jnd.ifsp.edu.br/portal/
4.3. São de inteira responsabilidade dos candidatos as informações prestadas no ato da inscrição.
5. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
5.1. O Processo Seletivo constará de:
i.
Seleção: será definida pela Ordem de Inscrição, respeitando-se o número de vagas
disponíveis e o atendimento aos pré-requisitos mínimos para cada curso.
ii.
Convocação para matrícula: a ser divulgada conforme cronograma (Anexo I), no
website do Campus Avançado Jundiaí – http://jnd.ifsp.edu.br/portal/.
5.2. Das listas de espera:
i.
As listas de espera serão constituídas por 20% das vagas ofertadas em seu
respectivo curso.
ii.
Os interessados deverão comparecer, conforme cronograma, para inscrição na
lista de espera com todos os documentos de matrícula descritos no Item 6.2.
iii.
A convocação dos candidatos em lista de espera se dará individualmente, através
do contato fornecido no ato de inscrição, conforme a disponibilidade de vagas, enquanto
o curso não houver concluído 25% de sua carga horária.
5.3. O curso descrito no item 3.6, Teatro: Grupo Arte e Movimento, realizará sua etapa final
de seleção no dia 05/03/2018 através de uma dinâmica aplicada pela docente responsável.
6. DAS MATRÍCULAS
6.1. Os alunos selecionados deverão comparecer no Campus Avançado Jundiaí na data prevista
no cronograma, das 10h às 12h ou das 14h às 17h, para efetuar a matrícula no curso desejado,
desde que estejam dentro dos critérios estabelecidos.
6.2. Para efetivação da matrícula, são exigidos os documentos abaixo listados:
i. RG e CPF;
ii. Comprovante de escolaridade;
iii. Para candidatos menores de 18 anos de idade, documento de identificação do
responsável legal;
6.3. A documentação deverá ser apresentada em via original acompanhada de uma cópia
simples que ficará retida no IFSP.
6.4. Em hipótese alguma será permitida a matrícula condicional ou extemporânea. A falta de
quaisquer documentos exigidos implicará a perda do direito à matrícula.
6.5. Candidatos menores de 18 anos de idade deverão estar acompanhados do responsável legal
no ato da inscrição.
6.6. Não haverá cobrança de taxa de matrícula.
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7. DA REALIZAÇÃO DOS CURSOS
7.1. Os cursos serão realizados nas dependências do Campus Avançado Jundiaí, nos dias e
horários estabelecidos no item 3, podendo haver saídas para aulas práticas.
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. Caberá à Direção-Geral do Instituto Federal de São Paulo – Campus Avançado Jundiaí a
responsabilidade de zelar pela disciplina e lisura do Processo Seletivo, para o que poderá utilizarse de todos os meios admitidos em direito para sua garantia.
8.2. Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições e/ou matrículas que não obedeçam às
determinações contidas neste Edital.
8.3. Os casos omissos não previstos neste Edital serão julgados pela Direção do Campus
Avançado Jundiaí.

Jundiaí, 22 de fevereiro de 2018.

[assinado no original]
Lucivaldo Paz de Lira
Diretor-Geral
IFSP – Campus Avançado Jundiaí
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ANEXO I
CRONOGRAMA
DATA
26 de fevereiro a 02 de março
05 de março
08 e 09 de março
12 de março

ATIVIDADE
Inscrições.
Convocação dos selecionados.
Convocação para lista de espera.
Matrículas dos selecionados.
Inscrições na lista de espera.
Início das aulas.
Divulgação da lista de espera.
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