MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO. CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CAMPUS BRAGANÇA PAULISTA

EDITAL N° 04, DE FEVEREIRO DE 2018

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O
PREENCillMENTO DE VAGAS DO CURSO DE EXTENSÃO

BIOLOGIA, FÍSICA, QUÍMICA, MATEitvi.TICA, REDAÇÃO
E ATUALIDADES PARA EXAMES DE INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR
(Cursinho do IFSP-BRA)

A Direção-Geral do Câmpus Bragança Paulista 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, toma público que estão abertas as inscrições para o curso de
extensão ..Biologia, Física, Química, Matemática, Redação e Atualidades para exames de
ingresso no Ensino Superior", confonne instruções do presente Edital.

I.

DO CURSO, NÚMERO DE VAGAS, PRÉ-REQUISITOS E DURAÇÃO

1.1

O curso oferecido, bem como o número de vagas e os pré-requisitos estão descritos no

quadro abaixo.
Reserva de Vagas
CUI'SO

Requisitos

Vagas
Ampla
Concorrência

Biologia, Física.
Química,
Matemática.
Redação e
Atualidades para
exames de ingresso
no Ens ino Superior

Estudantes que tenham concluído ou
estejam cursando o 3° ano do Ens ino
Médio na Rede Pública de Ensino,
exceto na Rede Federal.

35

13

2

Estudantes que ten ham concluído ou
estejam cursando o 3° ano do Ensino
Médio na Rede Privada de Ensino.

"'.)

I

I

Candidatos
Negros

Candidatos
c/
Deficiência
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1.2

O curso oferecido terá dmação e carga horária confonne definido no quadro a seguir:
Curso

Biologia, Física, Química,

Dias de aula

Vagas

Dur·ação

CH total

55

14/03/2018
a

240h

3a feiras (131130 às 171155) sala 8504

Matemática. Redação e

43 feiras ( 13h30 às 16h00) -

Atualidades para exames de
ingresso no Ens ino Superior

sala B504

29111 12018

5" feiras ( 13h30 às 17h55)sala 8501

1.3

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

1.4

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

1.5

Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos pretos. pardos e índios aqueles

que assim se autodeclararem no ato da inscrição. conforme o quesito cor ou raça utilizado
pela Ftmdação Instituto Brasileiro de Geogratia e Estatística - IBGE.
1.6

Caso não haja o preenchimento de pelo menos setenta por cento (70%) das vagas

previstas para cada curso. o Campus Bragança Paulista do IFSP se reserva o direito de decidir
sobre a sua oferta.

2.

DA INSCRIÇÃO

2.1

Poderão se inscrever no processo seletivo os candidatos que se adequarem aos pré-

requisitos estabelecidos no Item 1.1 deste Edital.
2.2

Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

2.3

As inscrições serão realizadas, EXCLUSIVAMENTE, via intemet a partir do dia

26/02/2018 até às 23h59 do dia 11 /03/2018, horário local.
2.4

Para se inscrever, o candidato deverá preencher formulário online disponível no

endereço https://goo.gl/forms/FFiT8x5Hl Suvs6S02, indicando obrigatoriamente todos os
campos solicitados.
2.5

Os candidatos com deficiência deverão, obrigatoriamente, comprovar sua condição

mediante a apresentação de laudo médico recente (6 meses), emitido por profissional da área,
no ato da matrícula.
2.6

Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às determinações

contidas neste Edital.
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3.

DA SELEÇÃO

3.1

A seleção dos candidatos ocorrerá por meio de classificação gerada por sor·teio que

será realizado publicamente. no dia 13 de março de 2018, com início às 15h25, na sSla de
Eventos (ASOl) do IFSP- Câmpus Bragança Paulista, localizado à Av. Major Fernando
Valle, 2013- São Miguel- Bragança Paulista- SP, Brasil- CEP 12903-000. O sorteio será
precedido de uma palestra informativa e será realizado na presença dos interessados, até que o
número de vagas previsto seja preenchido. Os se lecionados deverão atender aos requisitos
estabelecidos no Item 1.1 deste Edital.
3.2

Além da inscrição prévia. a presença do candidato e/ou representante legal nas

atividades do dia 13 de março de 2018 (palestra üúom1ativa e sorteio) será requisito para o
seu aceite no curso de extensão.
3.3

A seleção dos candidatos obedecerá a divisão de vagas no que se refere aos quesitos

Ampla concorrência e Reserva de vagas, conforme definido no Item 1.1 deste Edital.
3.4

As vagas destinadas a Ampla concorrência estarão ass im distribuídas: 50 vagas para

estudantes da rede pública e 5 vagas para estudantes da rede privada de ensino.
3.5

Os estudantes regularmente matriculados no IFSP - Câmpus Bragança Paulista

não poderão concorrer as vagas deste edital. Esses poderão assistir as aulas, quando não
conflitarem com o horário de aula do curso regular, na forma de convidados.
3.6

No caso da falta de candidatos para ocupar wna vaga reservada. serão convocados os

candidatos classificados dentro do ntunero de vagas para ampla concorrência.
3.7

O processo seletivo classificará 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.
3.8

Os candidatos cadastrados na lista de espera poderão ser chamados em caso de

desistências decorridas em até 25% da carga horária do curso.
3.9

Serão aplicados os mesmos critérios de reserva de vagas na lista de espera.

4.

DO RESULTADO

4.1

A relação dos candidatos contemplados, bem como da lista de espera, será

amplamente divulgada pelo Can1pus Bragança Paulista do IFSP mediante fixação de lista nos
mmais e no endereço eletrônico wvvw.bra.ifsp.edu.br no dia 14/03/2018 após as 12h.
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4.2

A divulgação do resultado indicará os candidatos classificados dentro do número de

vagas para a ampla

concorrênci~

os candidatos que concorreram às vagas reservadas e os

candidatos em lista de espera.

5.

DA MATRÍCULA

5.1

Os candidatos selecionados deverão comparecer no Campus Bragança Paulista do

IFSP para efetuar matrícula no dia 14 de março de 2018, às 13 horas.
5.2

Não haverá cobrança de taxa de matricula.

5.3

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.
5.4

Os doctunentos exigidos são:
I.

Cópia de carteira de identidade ou documento oficial com foto;

li. Cópia do CPF;
III. Declaração de matrícula ou Histórico Escolar (estudantes que estão cursando o 3°
ano do Ensino Médio) ou Ce.t1ificado de Conclusão do Ensino Médio:
IV. 1 foto 3x4 recente;
V. Laudo médico no caso de candidatos que concorreram à(s) vaga(s) específica(s)
para pessoas com deficiência.

6.

DO INÍCIO DO CURSO

6.1

O inicio do curso está previsto para o dia 14 de ma•·ço de 2018, às 13h30. Esta data

poderá sofrer alteração ou ser pronogada, se necessário no interesse da administração.

7.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1.

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

7.2

Caberá à Coordenadoria de Extensão do Câmpus Bragança Paulista do IFSP a

responsabilidade de zelar pela lisura do processo seletivo.
7.3

Os casos omissos. não previstos neste Edital, serão julgados pelo Coordenador de

Extensão do Câmpus Bragança Paulista do IFSP.
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8.

DO CRONOGRAMA
EVENTO

Período para inscrições

DATA I PERÍODO

:?.6/02/20 18 a 11/03/2018

Palestra informativa e seleção (sorteio)

13/03/20 18 às 15h25

Matrícula

14/03/2018 às 13h

Data prevista para o início do curso

1

--~

14/03/2018 às 13h30

Bragança Paulista, 23 de fevereiro de 2018

npus Bragança Paulista
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