MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

CÂMPUS SOROCABA
EDITAL Nº 13, DE 28 DE AGOSTO DE 2019
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS
REMANESCENTES DOS CURSOS DE EXTENSÃO RELATIVO AO EDITAL
IFSP-SOR/DRG Nº 12, DE 09 DE AGOSTO DE 2019
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 vagas remanescentes dos
cursos de extensão, conforme instruções do presente Edital.
1.

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

1.1 Os cursos oferecidos, público alvo, número de vagas, bem como o dia e horário das
atividades estão descritos nos quadros abaixo.
1.1.1 CÂMPUS SOROCABA DO IFSP – POLO MONSENHOR
Endereço: Rua Nhonhô Pires, 250. Jardim Santa Terezinha.
(E. E. Monsenhor João Soares). Sorocaba – SP. CEP: 18043-060.
Telefone: (15) 98153-0079.

Curso

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: Segundas e quartas-feiras das 19:00h às 22:00h.

As religiões e
religiosidades do Brasil
27 Vagas

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.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

CÂMPUS SOROCABA

Lógica aplicada à
construção de
argumentos
25 Vagas

Objetivo: Analisar argumentos tendo em vista a
adequação da estrutura com o conteúdo veiculado, de
modo a aperfeiçoar a construção dos próprios argumentos
bem como a capacidade crítica em relação a argumentos
alheios.
Horário: Terças-feiras das 18:30h às 20:30h.
Público Alvo: Alunos do Ensino Médio, vestibulandos e
interessados em geral em busca de conhecer e exercitar as
estruturas fundamentais de argumentação.
Carga Horária: 30 horas.

Ciências Humanas e
suas Tecnologias para o
ENEM
25 Vagas

Objetivo: Preparar o aluno para o Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM), na área de Ciências Humanas e
suas tecnologias.
Horário: Segundas, terças e quintas-feiras das
14:00h às 17:00h.
Público Alvo: Estudantes que estejam cursando o ensino
médio e demais interessados na preparação para o ENEM.
Carga Horária: 99 horas

Introdução ao (s)
feminismo (s): teorias e
práticas
12 Vagas

Objetivo: Compreender as teorias e práticas das diversas
vertentes do feminismo e debater temas relevantes do
âmbito do feminismo, relacionando-os com as diversas
vertentes do movimento.
Horário: Quartas-feiras das 13:30h às 15:30h (encontros
quinzenais).
Público Alvo: Estudantes secundaristas e universitárias,
integrantes de movimentos sociais, trabalhadoras e
mulheres em geral.
Carga Horária: 40 horas.
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Comunicação em língua
espanhola intermediário I
8 Vagas

Objetivo: Proporcionar aos alunos, a partir do trabalho
com a perspectiva dos gêneros textuais, a continuação dos
estudos na Língua Espanhola de modo a habilitá-los para
que a utilizem em contextos particulares e profissionais
mais complexos e ampliar a perspectiva cultural dos
alunos a proporcionar-lhes o contato com aspectos
diversos dos povos que utilizam a língua espanhola como
idioma materno.
Horário: Sextas-feiras das 16:00h às 18:00h.
Público Alvo: Jovens e adultos que queiram alcançar a
proficiência intermediária em língua espanhola. Há dois
requisitos mínimos: estar cursando o Ensino Médio e ter
proficiência básica em língua espanhola. Caso necessário,
será realizado um exame de proficiência para verificar a
compatibilidade do aluno com o nível intermediário de
estudos na língua.
Carga Horária: 32 horas.

Práticas corporais para
mulheres
7 Vagas
Início: 05/09/2019

Objetivo: O curso contará com uma mescla de contação
de histórias, mitos, leituras de poesia, exercícios corporais,
rodas de conversa entre outras atividades, todas em torno
dos saberes para uma rotina de melhor saúde e bem estar,
dentro da partilha respeitosa entre as participantes e
docentes.
Horário: quintas e sextas-feiras das 14h às 15:30h.
Público Alvo: Mulheres a partir de 15 anos de idade com
interesse em práticas corporais que visem uma melhor
qualidade de vida e saúde.
Carga Horária: 30 horas.
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Educação em Direitos
Humanos
13 Vagas

Objetivo: Possibilitar uma formação básica em Direitos
Humanos, trabalhando com as principais correntes
filosóficas que embasam o tema. O curso espera subsidiar
os participantes com conhecimentos básicos, para atuarem
como autênticos defensores e propagadores dos Direitos
Humanos.
Horário: Segundas-feiras das 19:00h às 21:00h.
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.

1.1.2 UNIVERSIDADE DO TRABALHADOR (UNITEN)
Endereço: Av. Gen. Osório, 1840.
Vila Carvalho, Sorocaba - SP, 18071-801
Telefone: (15) 3316-1666.
Curso

Inclusão digital para
terceira idade
19 Vagas

Informações Gerais
Objetivo: ampliar os conhecimentos básicos sobre
informática melhorando as expectativas dos alunos em
relação à utilização do computador como ferramenta de
comunicação e às oportunidades no campo profissional.
Horário: Segundas e quartas-feiras das 15:30h às
17:00h.
Público Alvo: Comunidade em geral acima de 50 anos
de idade.
Carga Horária: 42 horas.
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1.1.3 SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA SAGRADA FAMÍLIA
Endereço: Rua Curupaiti, 138
Vila Jardini, Sorocaba - SP, 18044-220
Telefone: (15) 3031-1517

Curso

Práticas de massagem e
consciência corporal
15 Vagas

Informações Gerais
Objetivo: Propiciar vivências de massagem e
consciência corporal, abordando as competências
necessárias que permitam a utilização destas ações nos
campos: terapêutico, motivacional e preventivo.
Horário: Quintas-feiras das 08:00h às 09:50h.
Público Alvo: Pessoas que desejam obter conhecimentos
sobre práticas de consciência corporal e massagem.
Jovens e adultos, residentes na região da Vila Jardini
(bairro de Sorocaba) e frequentadores da UBS desta
localidade.
Carga Horária: 40 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 nos
Itens 1.1.1 a 1.1.3 deste Edital.
2.2 Não haverá cobrança de taxa de inscrição.
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2.3 As matrículas serão realizadas respeitando a ordem de chegada, exclusivamente, mediante
o preenchimento de formulário e entrega de documentos, no período de 29/08/2019 a
06/09/2019 ou até o preenchimento total das vagas disponibilizadas neste Edital.
2.4 Para realizar a matrícula, os candidatos deverão comparecer ao local e dias previstos para
realização de cada curso, munidos da documentação indicada abaixo.
2.5 Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições 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 impedirá a
realização da matrícula.
2.7 Os documentos exigidos são:
I.
II.
III.
IV.
V.

Carteira de identidade ou documento oficial com foto;
CPF;
Comprovante de endereço recente;
Autorização dos pais ou responsável legal (no caso de candidatos menores de idade);
Outros documentos comprobatórios – a depender dos pré-requisitos definidos na Tabela
dos Itens 1.1.1 a 1.1.3.

3.

DO INÍCIO DOS CURSOS

3.1 Os cursos mencionados neste Edital já estão andamento, exceto o curso “Práticas
corporais para mulheres” que tem início previsto para o dia 05/09/2019.
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).
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5.

6.

CRONOGRAMA

Atividade

Data/período

Matrículas (vagas remanescentes)

De 29/08 a 06/09/2019

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 O candidato matriculado assume a aceitação total das normas constantes neste Edital.
6.2 Caberá à Coordenadoria de Extensão do Câmpus Sorocaba do IFSP a responsabilidade de
zelar pela lisura do processo seletivo.
6.3 Os casos omissos, não previstos neste Edital, serão julgados pelo Coordenador de Extensão
do Câmpus Sorocaba do IFSP.

Denilson de Camargo Mirim
Diretor Geral
Câmpus Sorocaba

