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EDITAL Nº 18, 06 DE SETEMBRO DE 2018

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS
REMANESCENTES DOS CURSOS DE EXTENSÃO RELATIVO AOS EDITAIS IFSPSOR/DRG No. 11 de 20 DE JUNHO DE 2018 E No. 16 DE 13 DE AGOSTO DE 2018.
A Diretoria Geral do Câmpus Sorocaba do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de São Paulo (IFSP), por meio de sua Coordenadoria de Extensão, no uso de suas atribuições
legais, torna público que estão abertas as inscrições para os cursos de extensão, conforme
instruções do presente Edital.
1.

DOS CURSOS, NÚMERO DE VAGAS, PRÉ-REQUISITOS E DURAÇÃO

1.1 Os cursos oferecidos, bem como o número de vagas e os pré-requisitos estão descritos no
quadro abaixo.
Local do Curso:
1.1.1 CÂMPUS SOROCABA DO IFSP – POLO MONSENHOR
Endereço: Rua Nhonhô Pires, 250.
Santa Terezinha - Sorocaba –SP
CEP: 18043-060
Telefone: (15) 981530079

Curso

As religiões e
religiosidades
do Brasil.
(24 vagas)

Informações Gerais
Objetivo: Por meio do estudo da história e sociologia das
religiões e religiosidades no Brasil analisar formação do
campo religioso brasileiro para promover a reflexão e a
tolerância religiosa.
Horário: Terças-feiras das 19:00h às 22:00h.
Público Alvo: Estudantes, professores, pesquisadores, líderes
e membros de organizações sociais, profissionais da área de
comunicação, assistentes sociais, policiais, membros e líderes
de organizações religiosas, políticos, artistas e a comunidade
externa que tenha interesse no tema.
Carga Horária: 42 horas

Educação em
Direitos
Humanos.
(26 vagas)

Objetivo: Possibilitar uma formação básica em Direitos
Humanos, trabalhando com as principais correntes
filosóficas que embasam o tema e apresentando os
documentos norteadores desse campo de conhecimento; o
curso espera subsidiar os participantes com conhecimentos
básicos, para atuarem como autênticos defensores e
propagadores dos Direitos Humanos.
Horário: Terças-feiras das 19:00h às 22:00h.
Público Alvo: Professores da rede regular de ensino;
trabalhadores dos SUAS (Sistema Único de Assistência
Social); conselheiros tutelares; trabalhadores do sistema de
justiça, servidores do sistema penitenciário, conselheiros do
conselho municipal de assistência social, conselheiros do
conselho municipal do idoso, conselho municipal de direitos
de crianças e adolescentes, trabalhadores e dirigentes de
entidades sociais e de defesa de direitos.
Carga Horária: 40 horas
Objetivo: Dominar as competências aferidas pelo Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM) e exames vestibulares
com características semelhantes.

Preparatório
para o ENEM
e Vestibulares.
(T1– 21 vagas)
(T2– 30 vagas)

Horário: Todos os dias. Turma 1 das 13:30h às 17:30h.
Turma 2 das 18:30h às 22:30h.
Público Alvo: Jovens e adultos que já tenho concluído ou
estejam cursando o terceiro ano do Ensino Médio.
Carga Horária: 292 horas
Objetivo: Promover o conhecimento de valores míticoculturais do mundo antigo e sua expressão em manifestações
da literatura grega.

Mitologia
grega.
(26 vagas)

Horário: Quartas-feiras das 19:00h às 21:30h.
Público Alvo: Interessados em geral acima dos 14 anos com
Ensino Fundamental completo.
Carga Horária: 40 horas

Ciências
Humanas e
suas
tecnologias
para o ENEM.

Objetivo: Reforçar os conceitos e ferramentas básicas do
ensino de Ciências Humanas aplicados a temas de
atualidades debatidos nos principais vestibulares e concursos
públicos. Além disso, o curso permitirá uma maior
compreensão dos acontecimentos políticos, econômicos e
sociais no mundo atual, com seus diversos enfoques, o que
permite uma maior participação consciente e cidadã na atual
sociedade.
Horário: Terças-feiras das 19:00h às 22:00h

(40 vagas)

Público Alvo: Jovens e adultos que estejam cursando ou
tenham cursado o ensino médio e que desejam aprimorar os
conhecimentos para ingressar no ensino superior, como
também no preparo para concursos públicos em geral.
Carga Horária: 99 horas
Objetivo: Ampliar o entendimento dos alunos a respeito dos
textos literários abordados.
Literatura nos
vestibulares
FUVEST e
COMVEST.
(23 vagas)

Iniciação
esportiva:
futsal
(29 vagas)

Horário: Segundas-feiras das 15:00h às 17:00h.
Público Alvo: Estudantes de terceiro ano e egressos do
Ensino Médio.
Carga Horária: 32 horas
Objetivo: Permitir o desenvolvimento de uma visão crítica
dos participantes a respeito do esporte em geral e sua
relação, dentre outros aspectos, com o mercado de consumo,
relação trabalho e tempo livre.
Horário: Quintas-feiras das 16:15h às 18:45h.
Público Alvo: Jovens de 14 a 19 anos de ambos os sexos.
Carga Horária: 40 horas

1.1.2 CÂMPUS SOROCABA DO IFSP – POLO SANTA ROSÁLIA
Endereço: Rua Maria Cinto de Biaggi, 130 (entrada pela Rua Carlota Fiel
Carnelos) – ao lado do Extra Santa Rosália, Jardim Santa Rosália,
Sorocaba – SP, 18095-410
Telefone: (15) 3321-0010

Curso
Comunicação
em Língua
Espanhola –
Base Comum
(Celin) –
Turma 2.
(18 vagas)

Informações Gerais
Objetivo: Desenvolver habilidades básicas de comunicação e
conhecimento elementar gramatical em Língua Espanhola, de
forma que se desenvolvam as quatro habilidades (oral,
escrita, audição e leitura).
Horário: Terças-feiras e quartas-feiras das 16:00h às 17:30h.
Público Alvo: Interessados em geral acima dos 14 anos com
Ensino Fundamental completo.
Carga Horária: 40 horas
Objetivo: Trata-se de um curso de Matemática Básica em
que serão discutidos alguns assuntos de Aritmética e
Álgebra, de forma a reforçar os conhecimentos dos

Matemática
Básica.
(14 vagas)

participantes para que os utilizem nas aplicações acadêmicas
e do dia-a-dia, permitindo aos participantes resgatarem os
conhecimentos de Matemática Básica, facilitando a sua
utilização em outras disciplinas do ensino técnico e superior,
bem como em atividades do dia-a-dia.
Horário: Sextas-feiras das 13:30h às 15:30h.
Público Alvo: Maiores de 16 anos com ensino
fundamental completo.
Carga Horária: 30 horas

1.2 Reservas de vagas: já foram garantidas no Edital de referência.
1.3 Caso não haja o preenchimento de pelo menos setenta por cento (70%) das vagas previstas
para cada curso, o Câmpus Sorocaba do IFSP se reserva o direito de decidir sobre a sua oferta.

2.

DA MATRÍCULA

2.1 Poderão se matricular os candidatos que se adequarem aos pré-requisitos estabelecidos no
Item 1.1 deste Edital.
2.2 Não haverá cobrança de taxa de matrícula.
2.3 As matrículas serão realizadas respeitando a ordem de chegada, exclusivamente, mediante
o preenchimento de formulário e entrega de documentos, no período de 10/09/2018 a
14/09/2018 ou até o preenchimento total das vagas disponibilizadas neste edital.
2.4 Para realizar a matrícula, os candidatos deverão comparecer no câmpus Sorocaba do IFSP
no período no horário das 13:00h às 20:30h no Polo Monsenhor, Rua Nhonhô Pires, 250,
Santa Terezinha, Sorocaba-SP, CEP:18043-060, telefone: (15) 981530079.
2.5 Serão anuladas, a qualquer tempo, as matrículas que não obedeçam às determinações
contidas neste Edital.
2.6 A documentação necessária para efetivar a matrícula deverá ser apresentada em original e
cópia, sendo que a não apresentação de quaisquer dos documentos exigidos levará à perda da
vaga e ao não aceite da matrícula.
2.7 Os documentos exigidos são:
I. Carteira de identidade ou documento oficial com foto;
II. CPF;
III. Comprovante de endereço recente;
IV. Autorização dos pais ou responsável legal no caso de o candidato ser menor de idade;
V. Laudo médico no caso de candidatos que queiram concorrer à (s) vaga (s) específica
(s);
VI.Outros documentos comprobatórios – a depender dos pré-requisitos definidos na Tabela
do item 1.1 (por exemplo, certificados).

3. DO INÍCIO DOS CURSOS
3.1 Os cursos mencionados neste edital já estão em andamento.

4. DA CERTIFICAÇÃO
4.1 Somente terá direito ao certificado o aluno que obtiver o mínimo de 75% de frequência
global no curso e aproveitamento suficiente, conforme critérios de avaliação definidos no
Projeto Pedagógico do Curso (PPC).
5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1. O candidato inscrito assume a aceitação total das normas constantes neste Edital.
5.2 Caberá à Coordenadoria de Extensão do Câmpus Sorocaba do IFSP a responsabilidade de
zelar pela lisura do processo seletivo.
5.3 Os casos omissos, não previstos neste Edital, serão julgados pelo Coordenador de Extensão
do Câmpus Sorocaba do IFSP.

