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COORDENADORIA DE EXTENSÃO - EDITAL Nº 204/2018
PROCESSO SELETIVO PARA CURSOS DE EXTENSÃO:

"Introdução à Docência na Educação a Distância: concepções, interatividade, recursos
digitais e design."
O Campus Jacareí do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP),
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 e seus
anexos, que estarão abertas exclusivamente no site jcr.ifsp.edu.br no período de 29 de março a 05 de
abril 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 2.
1. DO PROCESSO SELETIVO
1.1. A seleção consiste na classificação de candidatos à matrícula nos Cursos de Extensão do Campus
Jacareí, mediante a realização de Processo Seletivo.
1.2. O presente Processo Seletivo destina-se exclusivamente aos candidatos que:
Docentes (50% IFSP=15; 30% docentes de escolas públicas e privadas = 9; 20% docentes da
prefeitura de Jacareí = 6)
1.3. Os candidatos que não atenderem ao disposto no subitem 1.2 e que, eventualmente, participarem do
Processo Seletivo, estarão cientes que, em caso de classificação e aprovação, em nenhuma hipótese
terão direito à matrícula.
1.4. O Processo Seletivo se dará por meio de classificação gerada por ordem de inscrição online.
1.5. O Processo Seletivo classificará, automaticamente, a quantidade de candidatos correspondente ao
número de vagas estabelecidas mais o equivalente a 20% do número de vagas para composição de lista
de espera.
2. DOS CURSOS
2.1."Introdução à Docência na Educação a Distância: concepções, interatividade, recursos digitais
e design."
Modalidade: 40 horas (híbrido com carga horária presencial e a distância)
Número de vagas – 30 vagas
Início: 09/04 (7 encontros quinzenais às segundas-feiras - dias 09 e 23/04; 07 e 21/05; 04 e 18/06)
Horário dos encontros presenciais: 16h às 18h
3. Objetivos dos Cursos
Gerais:
- Propiciar formação continuada de professores para atuação na modalidade de educação a distância
e híbrida que possibilite a exploração de recursos tecnológicos, troca de experiências com demais
companheiros, a fim de identificar as contribuições dessas tecnologias ao ensino e à aprendizagem,
pautada numa formação reflexiva profissional sobre a própria prática.
Específicos:
- 1) Discutir concepções e metodologias de EaD e ensino híbrido à medida que participam de
atividades a distância;
- 2) Conhecer formas de interação e interatividade, concepções que orientam o ensinar e o aprender;
- 3) Conhecer, analisar e refletir sobre a inserção e as potencialidades de recursos on line na prática
pedagógica a partir de objetivos de aprendizagem;
- 4) elaborar e desenvolver propostas de atividades a distância e/ou híbrida, considerando
concepções de design educacional;
4. DAS INSCRIÇÕES
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4.1. As inscrições para o Processo Seletivo de candidatos aos Cursos Extensão deste Edital estarão
abertas no período de 29 de março a 05 de abril de 2018;
4.2. As inscrições serão realizadas, EXCLUSIVAMENTE ONLINE, no site do Campus: jcr.ifsp.edu.br
4.3. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.
4.4. São de inteira responsabilidade dos candidatos as informações prestadas no ato da inscrição.
4.5. Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às determinações contidas neste
Edital.
5. DO RESULTADO E CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA:
4.1. O resultado do Processo Seletivo de candidatos ao Curso de Extensão será divulgado pelo Campus
Jacareí do IFSP, no dia 6 de abril de 2018, através do site: jcr.ifsp.edu.br.
6. DAS MATRÍCULAS
5.1. O período de matrícula para os candidatos selecionados será de, no Campus Jacareí, de 06 e 09 de
abril de 2018 no horário das 09h00 às 19h00 na Coordenadoria de Registros Acadêmicos (CRA).
5.2. Não haverá a cobrança de taxa de matrícula.
5.3. Em hipótese alguma será permitida a matrícula condicional ou extemporânea. A falta de qualquer um
dos documentos exigidos implicará a perda do direito à matrícula.
5.4 A documentação necessária para efetivar a matrícula deverá ser apresentada em original e mais uma
cópia simples que ficará retida no IFSP, sendo que a não apresentação de quaisquer dos documentos
exigidos levará à perda da vaga e ao não aceite da matrícula. Os documentos exigidos são:
Comprovar ser professor da rede pública ou privada.
- Carteira de identidade;
- CPF;
- Comprovante de endereço recente com CEP;
- 1 Foto 3x4 recente.
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. Caberá à Direção Geral do Campus Jacareí do IFSP a responsabilidade de zelar pela disciplina e
lisura do Processo Seletivo, para o que poderá utilizar-se de todos os meios admitidos em direito para sua
garantia.
6.2. Os casos omissos, não previstos neste Edital, serão julgados pela Diretoria Geral do Campus Jacareí
do IFSP.

Jacareí, 28 de março de 2018.

Wagner Ferraz Castro
Diretora Geral
IFSP Campus Jacareí

Conteúdo Programático
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Unidade 1 - Concepções e metodologias de EaD e ensino híbrido
Nessa unidade abordaremos sobre um breve histórico da EaD, suas concepções de aprendizagem e
metodologias. Planejamento do projeto de aprendizagem - curso piloto (10 horas)
Unidade 2 - Interação e interatividade, concepções que orientam o ensinar e o aprender;
Na unidade 2 abordaremos sobre as tecnologias, interação e interatividade, a autonomia do aluno na EaD
e intencionalidade pedagógica. Nessa unidade conhecerão as possibilidade no ambiente virtual de
aprendizagem (moodle), elencar e refletir sobre as ferramentas que irão compor seu projeto (curso piloto) (10 horas)
Unidade 3 - Recursos on line na prática pedagógica a partir de objetivos de aprendizagem;
Na unidade 3 serão apresentadas e exploradas diferentes recursos digitais on line para que os professores
cursistas reflitam sobre sobre sua inserção e as potencialidades observando os objetivos de aprendizagem
propostos, posteriormente irão adequá-los ao seu projeto (curso piloto). (10 horas)
Unidade 4 - Design Educacional - curso piloto
Na unidade 4 os professores cursistas serão desafiados a aprender-fazendo reflexivamente via produção
conjunta de um curso piloto para ser realizado no contexto de sua atuação profissional, a partir do
planejamento definir conteúdo, dinâmica, atividades e por fim implantá-lo no AVA Moodle. (10 horas)

