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Edital 8/2022 - CGEN/DREP/DGSS/RIFB/IFBRASILIA

CHAMADA N1/2022 - CDEE-DGSS

CHAMADA PÚBLICA PARA INSCRIÇÕES E MATRÍCULAS ONLINE DO CURSO DE EXTENSÃO
AVALIAÇÃO PARA AS APRENDIZAGENS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

1. DA ABERTURA

O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS SÃO SEBASTIÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA, nomeado pela
Portaria nº 548, de 6 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial da União em 7 de maio de 2019, no uso
de suas atribuições legais e regimentais, torna pública a Chamada Pública para inscrições e matrículas
online no Curso de Extensão Avaliação para as aprendizagens na Educação Profissional e Tecnológica,
ofertado pelo Campus São Sebastião, ação promovida pela Coordenação de Estágio e Extensão.

2. DO OBJETO E DAS DEFINIÇÕES

2.1 O presente documento tem por objeto a abertura de Chamada Pública para matrículas do curso a
seguir:

CURSO DE EXTENSÃO

CAMPUS CURSO

CARGA

HORÁRIA/

MODALIDADE

VAGAS/
TIPO DE
SELEÇÃO

OBJETIVO

São
Sebastião

Avaliação para
as

aprendizagens
na Educação
Profissional e
Tecnológica.

10h
RemotaRemota

(Com encontros(Com encontros
síncronos esíncronos e

assíncronos)assíncronos)

30 vagas 

Aulas: Quartas-
feiras,  14h30min 

às 16h30min

Seleção por
ordem de
inscrição

Analisar os
pressupostos

epistemológicos
da avaliação para
as aprendizagens

e o seu uso no
que se

refere ao
acompanhamento

das
aprendizagens
dos estudantes
no âmbito dos

cursos do Proeja.

3. DO CRONOGRAMA 

3.1 A Chamada Pública seguirá o cronograma abaixo:

ETAPAS DATAS

Publicação do edital 18/11/2022
Período de Inscrições 19 a  30/11/2022

Publicação do resultado do processo de seleção 01/12/2022
Notificação por e-mail dos(as) candidatos(as) selecionados(as) e confirmação

de participação no curso. 02/12/2022

Notificação por e-mail dos(as) candidatos(as) selecionados(as) com as



informações para o acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 03 a 05/12/2022
Início das Aulas do Curso 07/12/2022

4. DOS REQUISISTOS NECESSÁRIOS

4.1 São requisitos para ingresso no curso de extensão previsto nesta Chamada Pública:

a) Ser Docente do Instituto Federal de Brasília (IFB) ou da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal (SEEDF)

b) Exercer a docência em Cursos do Proeja.

c) Em caso do(a) candidato(a) ser selecionado(a), responder e-mail que será enviado pela
coordenação do curso conforme item 3.1 confirmando a participação no curso. 

4.2 Serão aceitos como comprovante dos requisitos listados no subitem 4.1 a e b: Declaração Funcional
emitida pelo Departamento de Gestão Pessoas ou Declaração da Coordenação de Curso atestando o
exercício da docência em Cursos do Proeja.

5. DA INSCRIÇÃO

5.1 A inscrição deverá ser feita mediante o preenchimento do formulário
eletrônico: https://forms.gle/6Fa6jjfS9xnFbwp28

5.2  As inscrições se iniciam no dia 19.11.22 e se encerram no dia 30.11.22.

5.3 O critério para o preenchimento das vagas será conforme descrito em especificação VAGAS/TIPO DE
SELEÇÃO do subitem 2.1.

5.4. No caso de envio de mais de um formulário de inscrição pelo(a) mesmo(a) candidato(a), será
considerado o primeiro pela ordem de envio.

6. DA SELEÇÃO

6.1 A classificação para efeitos desta seleção se dará por meio da ordem cronológica de envio das
inscrições receptadas via formulário eletrônico, sendo ordenado iniciando pelas inscrições mais antigas para
as mais recentes.

6.2 Não caberá recurso contra a forma de seleção e classificação adotados.

6.3 Caso haja desistência do(a) candidato(a) selecionado(a) no período destinado a confirmação de
participação no curso, o(a) candidato(a) seguinte pela ordem de inscrição será chamado(a) para participar
do curso.

7. DA DOCUMENTAÇÃO

7.1 No preenchimento do formulário o(a) candidato(a) deverá enviar os seguintes documentos digitalizados:

a) Documento de identificação válido e com foto (Carteira de Identidade, Carteira de Habilitação, Carteira
de Registro Profissional, Carteira de Trabalho ou Passaporte);

b) Comprovante de vínculo com o IFB ou SEEDF que ateste o exercício da docência em Cursos do Proeja.

8. DA CONCLUSÃO DO CURSO E CERTIFICAÇÃO

8.1 Farão jus à certificação os(as) estudantes considerados (a)s aptos(as), conforme critérios definidos no
plano de curso, e que tenham frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária do
curso.

8.2 Ao final do curso, desde que atendendo ao critério para aprovação, o(a) estudante receberá via e-mail o
certificado de participação no curso no prazo de 60 dias após a finalização do curso.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 O curso Avaliação para as aprendizagens da Educação Profissional e Tecnológica será realizado de

https://forms.gle/6Fa6jjfS9xnFbwp28


Código Verificador:
Código de Autenticação:

Campus São Sebastião
Área Especial 2, S/N, None, São

Bartolomeu, SAO SEBASTIAO / DF, CEP
71.697-040

forma remota, comtemplando atividades conduzidas por meio de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

9.1.1 Os detalhes de acesso ao AVA serão encaminhados pela Coordenação do Curso aos candidatos(as)
selecionados (as).

9.1.2 Haverá encontros síncronos. O curso será realizado em formato remoto por meio do Google Sala de
Aula.

9.2 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília – IFB faz saber que, atualmente, o
endereço, o telefone e o e-mail do Campus, são os informados a seguir:

Campus Endereço Telefone Coordenação do
Curso

São Sebastião

Área Especial 2, S/N, Bairro
São Bartolomeu - São

Sebastião/DF CEP: 71.697-
040

(61) 2193-8130
Paulo Alves de Araújo

e-mail:
paulo.araujo@ifb.edu.br 

9.3 Dúvidas e esclarecimentos serão respondidos por meio do e-mail da coordenação do curso,
especificado no quadro acima.

9.3 É responsabilidade dos(as) candidatos(as) acompanhar todas as etapas do processo seletivo, quaisquer
comunicados, aviso oficial ou norma complementar publicada pela Diretoria Geral do Campus São
Sebastião.

9.4 Os casos omissos serão julgados pela Direção Geral, ouvidas a Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão.

Assinado Eletronicamente
Jonas de Oliveira Bertucci

Coordenador de Estágio e Extensão
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Robson Caldas de Oliveira

Diretor-Geral – Campus São Sebastião
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