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IFSP - CÂMPUS SÃO ROQUE

PROCESSO SELETIVO PARA CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC

 

O Câmpus São Roque 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, a Lei 11.892, de 29 de dezembro
de 2008, e a Portaria n°. 2.968, de 24 de agosto de 2015, faz saber, pelo presente Edital, que estarão abertas, no período de
10 de agosto a 28 de agosto de 2022, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para os CURSOS DE EXTENSÃO,
gratuitos, visando o preenchimento de vagas, a serem ofertadas conforme a disponibilidade indicada no item 3.
 

1. DO PROCESSO SELETIVO

1.1. A seleção consiste na classificação de candidatos à matrícula nos Cursos de Extensão do IFSP - Câmpus São Roque,
mediante a realização de Processo Seletivo.

1.2. O presente Processo Seletivo destina-se exclusivamente aos candidatos que:

- Atendam aos pré-requisitos estabelecidos no item 3.

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 que classificará, automaticamente,
os primeiros inscritos que atenderem aos pré-requisitos estabelecidos, respeitando-se a reserva de vagas.

1.5. O Processo Seletivo classificará, automaticamente, a quantidade de candidatos correspondente ao número de vagas
estabelecidas mais o equivalente a 20% (vinte por cento) do número de vagas para composição de lista de espera.

1.6. Os candidatos cadastrados na lista de espera poderão ser chamados em caso de desistências decorridas em até 20% (vinte
por cento) da carga horária do curso.

1.7. Os candidatos que não ficarem na lista de espera poderão ser chamados pela ordem de classificação em caso de
desistências decorridas em até 20% (vinte por cento) da carga horária do curso.

1.8. Caso não haja o preenchimento de pelo menos setenta por cento (70%) das vagas previstas para cada curso, o Câmpus
São Roque do IFSP se reserva o direito de decidir sobre a sua oferta.
 

2. DA RESERVA DE VAGAS

2.1. A seleção dos candidatos obedecerá à divisão de vagas no que se refere aos quesitos de Ampla Concorrência e de Reserva
de Vagas, conforme descrito abaixo:

2.1.1. Cinco por cento (5%) das vagas são reservadas a candidatos com deficiência.

2.1.2. Vinte e cinco por cento (25%) das vagas são reservadas a candidatos negros e indígenas.

2.2. Os candidatos com deficiência deverão, obrigatoriamente, comprovar sua condição mediante a apresentação de laudo
médico recente, emitido por profissional da área, no ato da inscrição, encaminhando cópia digitalizada para o formulário de
inscrição.

2.3. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros e indígenas aqueles que se autodeclararem pretos, pardos ou
indígenas no ato da inscrição e do preenchimento do questionário socioeconômico, conforme o quesito cor ou raça utilizado
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.



2.4. 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. DOS CURSOS

3.1. Identificação do Curso:
 

3.1.1. Libras Básico

Carga Horária: 40h - PRESENCIAL;

Número de vagas: 40;

Dia e Horário do Curso: Terças-feiras, das 18h50 às 21h35, IFSP-SRQ;

Local do Curso: Câmpus São Roque do IFSP - Sala 05;

Início: 06 de setembro de 2022;

Término: 20 de dezembro de 2022;

Pré-requisitos mínimos: Idade mínima, 14 anos.
 

Resumo:

O curso apresentará os conceitos básicos para a comunicação em Libras (datilologia, a criação do sinal, noções gramaticais,
construção de frase, narrativa em Libras, a importância da escrita dos sinais, expressão facial e corporal, variação linguística)
de modo contextualizado, isto é, através de exemplos da cultura surda em atividades práticas. Será utilizada a metodologia de
demonstração e prática com auxílio de vídeos e dinâmicas em grupos. Com a avaliação continuada e lúdica espera-se ao final
do curso, tornar o aprendiz capaz de se comunicar em LIBRAS no dia-a-dia com os usuários da Língua Brasileira de Sinais
atendendo a comunidade interna e externa ao IFSP.
 

Conteúdo Programático:

Legislação da surdez; História da educação de surdos e cultura surda; Abordagens metodológicas da educação dos surdos;
Parâmetros formadores dos Sinais e sua escrita. Noções básicas de comunicação: alfabeto manual, números, sinais
relacionados ao ambiente escolar, família, profissões, animais, cores, verbos em LIBRAS etc.
 

3.1.2. Introdução à Programação de Computadores utilizando Python

Carga Horária: 30h PRESENCIAL;

Número de vagas: 30;

Dia e Horário do Curso: Quartas-feiras, das 08h00 às 10h00;

Local do Curso: Câmpus São Roque do IFSP - Lab. Informática;

Início:  31 de agosto de 2022;

Término: 14 de dezembro de 2022 ;

Pré-requisitos mínimos: Ensino Fundamental Completo. Recomenda-se ter computador para estudo.
 

Resumo: 

O curso Introdução à Programação de Computadores utilizando Python abordará o pensamento computacional, os tipos de
dados em Python, a programação imperativa e estruturas de controle e execução. Dessa forma, o estudante compreenderá as
noções básicas de programação para o desenvolvimento do pensamento computacional necessário à resolução de problemas
por meio da programação de computadores. 
 

Conteúdo Programático:



- Introdução ao pensamento computacional;
- Tipos de dados em Python: expressões, strings, listas, objetos e classes, bibliotecas;
- Programação imperativa: programas em Python, estruturas de controle de execução, funções;
- Estruturas de controle e execução: if, for e while.

 

3.1.3. Inglês Básico I

Carga Horária: 32h PRESENCIAL;

Número de vagas: 40;

Dia e Horário do Curso: Quartas-feiras, das 18h50 às 21h35;

Local do Curso: Câmpus São Roque do IFSP - Sala 05;

Início: 31 de agosto de 2022;

Término: 14 de dezembro de 2022 ;

Pré-requisitos mínimos: Curso direcionado para jovens e adultos (idade mínima, 14 anos e ensino fundamental completo ou
cursando 9º ano) da comunidade regional que tenham interesse em desenvolver a capacidade oral e escrita em língua inglesa,
na perspectiva do inglês como língua franca.
 

Resumo: 

A comunicação em língua inglesa gradativamente tem se tornado fundamental em vários âmbitos da sociedade. Deparamo-
nos com hibridismos, estrangeirismos e empréstimos linguísticos provindos da língua inglesa a todo momento no cotidiano
vigente. Nesse sentido, o curso de extensão proposto traz à comunidade a oportunidade de aprender a se comunicar de forma
básica e geral em língua inglesa e, assim, integrar o processo de internacionalização/globalização no qual estamos inseridos.
O curso proporcionará condições de comunicação em caso de cumprimentos, localizações, apresentações pessoais, entre
outras situações, atendendo, desta forma, às necessidades gerais de interação em língua inglesa. 
 

Conteúdo Programático:

1- Estratégias de leitura e produção textual em língua inglesa (3 horas);
2- Tempos verbais, pronomes, preposições entre outros tópicos gramaticais de relevância na comunicação cotidiana (3 horas);
3- Vocabulário relacionado a: dias da semana, meses e estações do ano (3 horas);
4- Vocabulário sobre: números, horas, tempo, clima (3 horas); 

5- Vocabulário sobre: países e nacionalidades (3 horas);
6- Apresentações pessoais e de terceiros, cumprimentos e saudações (3 horas);
7- Solicitar e fornecer informações pessoais como: idade, origem, ocupação, endereço, etc (3 horas);
8- Vocabulário para: comidas, bebidas, entretenimentos (3 horas);
9- Perguntar e compreender direções e localizações (3 horas);
10- Comandos para movimentos corporais (2 horas);
11- Redação de textos simples em língua inglesa (3 horas).

 

3.1.4. Analista de Marketing

Carga Horária: 40h A DISTÂNCIA (EaD)

Número de vagas: 60;

Dia e Horário do Curso: Terças-feiras, das 18h50 às 22h25;

Local do Curso: Moodle;

Início: 06 de setembro de 2022;

Término: 22 de novembro de 2022 ;



Pré-requisitos mínimos: Ensino Médio Completo. 
 

Resumo: 

O curso objetiva proporcionar a profissionais que queiram atuar ou atuem na área de marketing, conhecimentos sobre o mix
de marketing e sua relação com o comportamento do consumidor. A abordagem dos temas teóricos se concentra no estudo
das bases conceituais necessárias à compreensão dos problemas que os participantes enfrentam, ou podem vir a enfrentar, em
sua vida profissional. Desta forma, o curso supre as necessidades presentes e futuras desses profissionais no mercado de
trabalho. Os objetivos específicos compreendem: entender as características dos produtos, formação de preço,
sistema de distribuição e introdução à comunicação integrada de marketing.
 

Conteúdo Programático:

Definição de Marketing, Necessidades, Desejos e Demandas - 2 horas;
A evolução dos conceitos de marketing - 1 hora;
Orientação para o Produto e Produção - 1 hora;
Orientação para as Vendas - 1 hora;
Orientação para o Marketing - 1 hora;
Orientação para o Relacionamento- 1 hora;
Marketing holístico e Marketing como Filosofia Empresarial - 1 hora;
O Marketing Interno e o Ambiente de Marketing - 4 horas;
O Mix de Marketing - 4 horas;
Desenvolvimento de Estratégias e Plano de Marketing - 4 horas;
Análise dos mercados consumidores e organizacionais -2 horas;
Segmentação de Mercado e Seleção de Alvo - 2 horas;
Posicionamento -2 horas;
Produtos, Marcas e Serviços - 2 horas;
Fundamentos e Estratégia de Preço -2 horas;
Introdução à Comunicação Integrada de Marketing -2 horas;
Papel da CIM no processo de Marketing - 2 horas;
Análise do Comportamento do Consumidor - 2 horas;
Tomada de Decisão e Consumo - 2horas;
Percepção do Consumo - 2 horas.

 

3.1.5. Marketing de Serviços

Carga Horária: 40h A DISTÂNCIA (EaD)

Número de vagas: 60;

Dia e Horário do Curso: Quintas-feiras, das 18h50 às 22h25;

Local do Curso: Moodle;

Início: 08 de setembro de 2022;

Término: 17 de novembro de 2022 ;

Pré-requisitos mínimos: Ensino Médio Completo. 
 

Resumo: 

O curso objetiva proporcionar a profissionais que queiram atuar ou atuem na área de gestão e serviços, ferramentas e técnicas
necessárias ao relacionamento com o cliente. Também visa descrever a natureza do serviço e suas implicações na gestão de
demanda e oferta, além de discutir os aspectos da qualidade em serviço. Outro ponto a salientar é que o curso fornecerá
subsídio para que o participante possa analisar e comparar as filas e seu gerenciamento bem como analisar o processo de
cocriação de valor.
O participante estará capacitado para gerenciar atividades de serviços bem como avaliar a relação entre prestador e



consumidor de serviço.
 

Conteúdo Programático:

Definição de Serviços - 2 horas;
A importância dos serviços na economia - 2 horas;
Características e elementos dos serviços - 2 horas;
Diferenças fundamentais entre bens e serviços - 2 horas;
Classificação dos Serviços - 2 horas;
Processo de decisão do clientes - 2 horas;
Ética em serviços - 2 horas;
Prestação de serviço e cocriação de valor - 2 horas;
Ciclo do cliente e blueprint (mapa de prestação de serviços) - 2 horas;
O mix de comunicação em serviços -2 horas;
A evidência física da empresa - 2 horas;
Administração de funcionários de serviços - 2 horas;
Administração de clientes de serviços - 2 horas;
A gestão da satisfação do cliente - 2 horas;
A gestão da qualidade em serviços - 2 horas;
Falhas de serviços - 2 horas;
Recuperação de clientes - 2 horas;
Estratégias de retenção de clientes - 2 horas;
Gestão dos estoques e das filas - 2 horas;
Estratégia de operações - 2 horas.

 

3.1.6. Excel - do básico ao intermediário

Carga Horária: 20h A DISTÂNCIA (EaD)

Número de vagas: 40;

Dia e Horário do Curso: Terças-feiras, das 10h00 às 12h00; 

Local do Curso: Moodle;

Início: 13 de setembro de 2022;

Término: 13 de dezembro de 2022 ;

Pré-requisitos mínimos: A partir do Segundo Ano do Ensino Médio. 
 

 

Resumo: 

O curso objetiva mostrar recursos de uma importante ferramenta da informática que auxilia cálculos matemáticos e
organização, gerenciamento e apresentação de dados, seja no uso doméstico, acadêmico, comercial e empresarial: o Excel.
Para tanto, serão trabalhadas de forma prática ferramentas como uso de fórmulas, construção de gráficos e tabelas dinâmicas.
Tem como público alvo alunos de ensino médio (a partir do segundo ano) e superior, trabalhadores de indústrias e empresas
regionais que utilizem tabelas e gráficos em seu dia a dia.
 

Conteúdo Programático:

Formatação de células e planilhas;
Proteção de células, planilhas e arquivos;
Principais Funções do Excel;
Principais Fórmulas do Excel;
Tabelas para uso e classificação de dados;
Tabela dinâmicas;



Acesso a dados externos;
Classificação, filtro e validação de dados;
Formulários;
Gráficos.

 

3.1.7. Literatura Fantástica

Carga Horária: 30h PRESENCIAL

Número de vagas: 20;

Dia e Horário do Curso: Quintas-feiras, das 10h00 às 12h00; 

Local do Curso: Câmpus São Roque do IFSP,  Sala 14;

Início: 08 de setembro de 2022;

Término: 15 de dezembro de 2022;

Pré-requisitos mínimos: A partir do Segundo Ano do Ensino Médio. 
 

Resumo: 

A proposta deste curso é apresentar a riqueza da literatura sobrenatural e ampliar o universo de leitura dos participantes por
meio da seleção de diversos autores e obras representativos desse gênero literário que perpassa por variadas épocas e estilos.
Espera-se ainda apresentar as principais discussões teóricas sobre o tema, bem como relacionar as produções literárias com o
contexto histórico, cultural e social do momento em que surgiram. Por fim, objetiva-se refletir sobre as múltiplas releituras
que a temática do insólito obteve ao longo do tempo, inclusive por meio de outras linguagens artísticas como o cinema e a
música.                                                            
.

Conteúdo Programático:

- Estética do medo;
- Introdução ao conto de terror;
- O universo do terror lovercraftiano;
- O gótico e seus desdobramentos;
- As categorias da literatura fantástica;
- O realismo mágico e a América Latina;
- Literatura insólita no Brasil;
- O sobrenatural no cinema;
- A literatura insólita japonesa;
- Releitura dos contos de horror: o caso do RPG (Role-playing game).

 

3.1.8. Construindo ações educativas antirracistas

Carga Horária: 30h A DISTÂNCIA (EaD)

Número de vagas: 30;

Dia e Horário do Curso: Quartas-feiras e Quintas-feiras, das 18:00 às 22:00; 

Local do Curso: Moodle;

Início: 21 de setembro de 2022;

Término: 20 de outubro de 2022 ;

Pré-requisitos mínimos: Interessados na temática da educação, antirracismo e direitos humanos. 

 

Resumo: 



O  curso  tem  como  principal  objetivo  apresentar  fundamentos  teóricos  que  dêem  subsídios  para  aconstrução de
propostas e ações antirracistas no âmbito das instituições de educação públicas e privadas. Por meio de leituras e trocas de
experiências serão discutidas possibilidades de intervenção na realidade das  escolas  que  efetivamente  enfrentem  o
 racismo  estrutural  da  sociedade  brasileira  e  garantam  a aplicação  da  Lei  10.639/03  (alterada  pela  Lei  11.645/08)
 que  torna  obrigatório  o  estudo  da  história  e cultura afro-brasileira e indígena.             
.

Conteúdo Programático:

1) Racismo histórico e mito da democracia racial (4 horas);

2) Políticas públicas, legislação e ações afirmativas (6 horas);

3) História e cultura africana, afro-brasileira e indígena nas escolas (8 horas);

3) Pedagogia decolonial e educação antirracista (8 horas);

4) Práticas pedagógicas e intervenções antirracistas (4 horas)

 

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1. As inscrições para o Processo Seletivo de candidatos aos Cursos de Extensão deste Edital estarão abertas no período de
10 de agosto a 28 de agosto de 2022 (23h59).

4.2 As inscrições serão realizadas, exclusivamente, por meio digital através do acesso ao formulário eletrônico de inscrição
disponível no link https://forms.gle/FRaaJf74GBUUHynp6

4.3 O formulário eletrônico de inscrição estará disponível eletronicamente a partir de 10 de agosto de 2022.
 

5. DA CLASSIFICAÇÃO

5.1. O Processo Seletivo constará de:

5.1.1. Seleção: definida pela Ordem de Inscrição e da reserva de vagas, respeitando o número de vagas disponíveis, a reserva
de vagas e o atendimento aos pré-requisitos mínimos para cada curso.
 

6. DO RESULTADO

6.1. O resultado final do Processo Seletivo de Candidatos ao Curso de Iniciação e Formação Continuada será divulgado pelo
Câmpus São Roque do IFSP, no dia 29 de agosto de 2022 a partir das 14h00 na página institucional (http://srq.ifsp.edu.br).
 

7. DAS MATRÍCULAS

7.1. Os alunos selecionados serão automaticamente matriculados no curso, desde que estejam dentro dos critérios
estabelecidos no item 3 e respeitando o disposto no item 4.

7.2. Não haverá a cobrança de taxa de matrícula.

7.3. Em hipótese alguma será permitida a matrícula condicional ou extemporânea. A falta de quaisquer documentos exigidos
implicará na perda do direito à matrícula.

7.4. A garantia de matrícula está condicionada ao acesso do candidato nas datas e horários estabelecidos para as aulas (de
acordo com o item 3.1). A ausência sem justificativa amparada pela Organização Didática vigente do IFSP será considerada
como renúncia expressa à vaga, liberando-a para chamar o próximo candidato da lista de classificação.
 

8. DA REALIZAÇÃO DOS CURSOS

8.1. Os cursos serão realizados em ambiente online e presencialmente no Câmpus São Roque do IFSP.

8.2. Os Cursos de Extensão na modalidade de Educação a Distância (EaD) tratados neste edital serão ofertados por meio da
Plataforma Moodle do Câmpus São Roque do IFSP.

https://forms.gle/FRaaJf74GBUUHynp6
http://srq.ifsp.edu.br


8.3. Os alunos matriculados receberão por e-mail todas as informações sobre o acesso ao Câmpus e à plataforma.

8.4. Os e-mails com orientações de acesso à plataforma Moodle do Câmpus São Roque do IFSP serão enviados até às 18
horas do dia anterior ao início do curso.

8.5. Caso o e-mail não seja recebido, o candidato deverá entrar em contato por meio do e-mail cex.srq@ifsp.edu.br após a
data de início do curso.

8.6. Caso o aluno não acessar a plataforma após decorrida uma semana completa desde o início do curso, terá a sua matrícula
automaticamente cancelada e sua vaga será disponibilizada ao próximo candidato da lista de espera.
 

9. DA CERTIFICAÇÃO

9.1. Somente terá direito ao certificado o aluno que cumprir o mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) das atividades
propostas no curso e aproveitamento suficiente (60% - sessenta por cento), conforme critérios de avaliação definidos no
Projeto Pedagógico do Curso (PPC).
 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

10.2. Caberá à Coordenadoria de Extensão, juntamente com a Direção-Geral do Câmpus São Roque 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.

10.3. Será eliminado, em qualquer época, o candidato que houver realizado inscrição utilizando-se de documentos ou
informações falsas, ou de outros meios ilícitos.

10.4. Os casos omissos, não previstos neste Edital, serão julgados pela Diretoria-Geral do Câmpus São Roque do IFSP.
 

11. DO CRONOGRAMA
 

Abertura do Edital 10/08/2022

Período das Inscrições 10/08/2022 a 28/08/2022

Resultado Final 29/08/2022 a partir das 14h00

Início das Aulas De acordo com o item 3.1

 

 

São Roque, 10 de agosto de 2022

 

Anna Carolina Salgado Jardim

Diretora Geral em  exercício

Assinado eletronicamente

Publicado no sítio institucional em 10 de agosto de 2022.
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