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COORDENADORIA DE EXTENSÃO
EDITAL Nº 530/2015
INSCRIÇÕES PARA CURSO DE EXTENSÃO
O Câmpus São Paulo 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, que estarão abertas, no período de 14 de setembro de 2015 a 24 de
setembro de 2015, as inscrições para o Curso de Extensão: “FISICA MODERNA: O
CONCEITO DE TEMPO EM UM CONTEXTO CULTURAL”, na modalidade à
distância, gratuito, visando ao preenchimento de vagas, a serem ofertadas, conforme a
disponibilidade indicada no item 1.4.
1. DO CURSO
1.1. O curso de extensão “FISICA MODERNA: O CONCEITO DE TEMPO EM UM
CONTEXTO CULTURAL”, utilizará o ambiente virtual de ensino-aprendizagem Moodle.
Os participantes do curso terão a oportunidade de compreender alguns aspectos da Física
Moderna para opinar criticamente sobre as transformações ocorridas na sociedade,
proporcionada pela arte, ciência e tecnologia e entender o conhecimento moderno e os avanços
tecnológicos presentes em nosso cotidiano. O curso está dividido em 5 etapas semanais,
abordando o conceito de tempo em atividades envolvendo música, artes plásticas, dança, textos
históricos e vídeos narrando viagens no espaço-tempo.
1.2. A carga horária do curso é de 50 horas, com duração de 5 semanas.
1.3. Público alvo: Alunos do Ensino Médio, Licenciandos/Licenciados em Física e Professores
da Rede Pública de Ensino.
1.4. Serão ofertadas 40 (quarenta) vagas, por ordem de inscrição, segundo o item 1.5.
1.5. Os inscritos serão classificados, priorizando a ordem abaixo:
1.5.1 Estudantes do Ensino Médio;
1.5.2 Licenciandos/Licenciados em Física;
1.5.3 Docentes da rede pública.
1.6. O período de duração do curso é de 28 de setembro de 2015 a 30 de outubro de 2015.
1.7. Estão previstas duas aulas presenciais que serão ministradas no Câmpus São Paulo,
localizado na Rua Pedro Vicente, 625 – Canindé. A primeira será no dia 28/09/15 às 14h no
laboratório 12 (Bloco C) e a outra no dia 30/10/15 (finalização do curso) às 14h com local a ser
definido posteriormente. Na primeira aula serão esclarecidas todas as informações referentes a
cadastro na plataforma, acesso, tutoria e exercícios avaliativos.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições para o Curso de Extensão deste Edital estarão abertas no período de 14 de
setembro de 2015 a 24 de setembro de 2015, por meio do link http://goo.gl/forms/Holr14olOk
2.2. Na primeira aula que acontecerá no dia 28/09/15, o aluno classificado, conforme item 4.2
deste edital, deverá trazer cópias dos seguintes documentos: carteira de identidade, CPF,
comprovação de escolaridade/cargo, conforme item 1.3. e entregá-las na Coordenadoria de
Extensão, localizada na sala 522, Bloco C.
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2.3. Não haverá a cobrança de taxa de inscrição/matrícula.
2.4. Em hipótese alguma será permitida a inscrição condicional ou extemporânea. A falta de
qualquer um dos documentos exigidos implicará a perda do direito à matrícula.
2.5. São de inteira responsabilidade dos candidatos as informações prestadas no ato da
inscrição.
2.6. Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às determinações
contidas neste Edital.
3. DO PROCESSO SELETIVO
3.1. A seleção consiste na classificação de candidatos à matrícula no Curso de Extensão do
Câmpus São Paulo, mediante a realização de Processo Seletivo.
3.2. A Seleção será feita seguindo a ordem estabelecida no item 1.5
3.3. O presente Processo Seletivo destina-se exclusivamente aos candidatos que:
- Atendam aos pré-requisitos estabelecidos no item 1.3
3.4. Os candidatos que não atenderem ao disposto no subitem 1.3 e que, eventualmente,
participarem do Processo Seletivo, estarão cientes que, em caso de classificação e aprovação,
em nenhuma hipótese terão direito à matrícula.
4. DO RESULTADO
4.1. A lista de classificação do Processo Seletivo de candidatos ao Curso de Extensão será
divulgado pelo site do Câmpus São Paulo do IFSP, no dia 25 de setembro de 2015. Em caso de
empate terá preferência o candidato com maior idade.
4.2. Os inscritos que forem classificados até a quantidade de vagas disponíveis para o curso,
estarão automaticamente matriculados e deverão comparecer no dia 28 de setembro para a aula
de apresentação do curso, descrita no item 1.7.
5. DA CERTIFICAÇÃO
5.1. Terá direito à certificação o aluno que cumprir todas as tarefas propostas pelo tutor do
curso, atingindo o mínimo de 75% de aproveitamento.
5.2 O certificado será emitido pela Coordenadoria de Extensão após 15 dias do término do
curso.
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. Será eliminado em qualquer época, o aluno que houver apresentado documentos ou
informações falsas ou meio ilícitos.
6.2. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (11) 2763-7639.
6.3. Os casos omissos, não previstos neste Edital, serão julgados pela Diretoria Geral do
Câmpus São Paulo do IFSP.
São Paulo, 14 de setembro de 2015
______________________________
Lucas Rodrigues dos Santos
Diretor Geral em exercício do Câmpus São Paulo
*O original encontra-se assinado e disponível na DGC

