Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Câmpus São José dos Campos
DIRETORIA GERAL/CAMPUS S.JOSE DOS CAMPOS

EDITAL N.º 008 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS DOS
CURSOS DE EXTENSÃO

A Direção Geral do Câmpus São José dos Campos, 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 pública a abertura de inscrições para os
cursos de extensão, conforme instruções do presente Edital.

1. DO CURSO, NÚMERO DE VAGAS, PRÉ-REQUISITOS E DURAÇÃO
1. Os cursos oferecidos e os respectivos conteúdos programáticos e cargas horárias estão relacionados

no quadro abaixo:
Curso

Carga

Conteúdo Programático

Horária

1- Introdução: Por que Sistemas, Modelos e Simulação?
1.1- Definição geral de sistemas. Exemplos e contraexemplos
1.2- Da Análise para a Síntese (e vice-versa)
1.3- Transformando Jargões de Especialistas em Sabedoria Popular
1.4- Constituintes de um Sistema: Elementos, Interconexões,
Propósito. Exemplos
2- Fundamentos: Estrutura e Comportamento dos Sistemas
Simbologia. Exemplos
2.1- Além da Soma das Partes
2.2- Sistemas vivos e não-vivos
2.3- Estoques e Fluxos
2.4- Realimentação: Positiva e Negativa
2.5- Atrasos: suas implicações em Sistemas
3-

Modelagem e

Simulação: Origens,

Tipos,

Aplicações,

Implicações, Validação, Evolução
3.1- Como e Porque Surgiu
Iniciação à Ciência de
Sistemas

3.2- Tipos de modelos
3.3- Aplicações: Ciências Naturais, Humanas e Engenharias
3.4- Implicações: Como modelos influenciam o desenvolvimento de
projetos de engenharia, na administração, nas políticas públicas, na
economia
3.5- Validação: o que é e para que serve?
4- Características de Sistemas Complexos: Resiliência, Autoorganização e Hierarquia
4.1- Resiliência: diferenciações entre ela e estabilidade estática.
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Sua importância complementando a necessidade de Estabilidade e
Produtividade
4.2- Auto-organização: da simplicidade à complexidade funcional
4.3- Hierarquia: como ela aumenta a eficiência de um sistema
5- Sistemas: Armadilhas e Oportunidades
5.1- Erros comuns, cometidos por leigos e especialistas
5.2- Pontos de Alavancagem
6- Causando Mudanças - em Nossa Filosofia e nos Sistemas.

1. Discussão – Nomenclatura correta a ser utilizada: surdo, surdomudo, mudinho; Alfabeto
2. Nome e batismo do sinal pessoal; Apresentação pessoal e
cumprimentos
3. Numerais cardinais e numerais para quantidades
4. Advérbios, preposições, pronomes pessoais e pronomes
demonstrativos
5. Verbos
6. Animais
Introdução à LIBRAS

7. Apresentações; Dias da semana, tempo, horas, meses do ano
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8. Família
9. Alimentos
10. Adjetivos; Profissões
11. Coisas de escola e material escolar
12. Características das roupas; Cores
13. Parâmetros; Higiene pessoal
14. Higiene; Meios de transporte
15. Estados brasileiros
16. Espaço da sinalização; Sinais diversos

Aula 1 e 2 – Eu vejo a natureza?
Diversos espaços; Animais; Clima
Aula 3 e 4 – Eu vejo transportes: Meios de transportes;
Atendimento de surdos em espaços de compra de passagens
Aula 5 e 6 – Eu vejo o trabalho: Sinais sobre este meio
Aula 7 – Revisando e testando
Libras Intermediário I

Aula 8 e 9 – Eu vejo pessoas: Saúde; Sexo; Estilos
Aula 10 e 11 – Eu vejo ações: Tipos de verbos; Classificadores;
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Expressões ligadas ao verbo
Aula 12 e 13 – Eu vejo um banco: Sinais próprios ligados ao
atendimento de surdos nesse local
Aula 14 e 15 – Eu me vejo intérprete: Profissional intérprete de
LIBRAS; Locais de interpretação; Código de ética
Aula 16 – Revisando e testando.

2. O número de vagas de cada curso e as reservas de vagas estão descritas no quadro abaixo:

Curso
Iniciação à Ciência

Ampla concorrência

Candidatos negros ou

Candidatos com

Total de

indígenas

deficiência

Vagas

de Sistemas

20

8

2

30

Introdução à Libras

14

5

1

20

Libras Intermediário I

14

5

1

20

3. Os pré-requisitos, bem como os locais de realização, data de início e horários dos cursos

oferecidos estão definidos no quadro abaixo:

Curso

Iniciação à Ciência de
Sistemas

Pré-requisitos

Local

A partir de 16 anos de idade

Introdução à Libras

IFSP – Câmpus São
José dos Campos

IFSP – Câmpus São

-

José dos Campos

Data, Horário e
período das aulas
Sextas-feiras
14h30 às 17h30
13/03 a 03/07/2020
Terças-feiras
15h10 às 17h10
17/03 a 07/07/2020

Apresentar certificado de
conclusão do curso LIBRAS
Libras Intermediário I

Básico II ou curso equivalente,

Terças-feiras

IFSP – São José dos

com carga horária mínima de

Campos

19 às 22h
17/03 a 07/07/2020

40h.
1.4 O endereço do local de realização dos cursos oferecidos estão descritos no quadro abaixo:
Local
IFSP – Câmpus José dos Campos

Endereço
Rodovia Presidente Dutra km 145 Jardim Diamante – São José dos
Campos (acesso pela Portaria 4 da Revap)

1.5 Ao menos cinco por cento (5%) das vagas serão reservadas a candidatos com deficiência;
1.6 Ao menos vinte e cinco por cento (25%) das vagas serão reservadas a candidatos negros ou indígenas;
1.7 Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros ou indígenas aqueles que se autodeclararem pretos, pardos ou
indígenas no ato da inscrição, conforme o quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE; e
1.8 Caso não haja o preenchimento de pelo menos setenta por cento (70%) das vagas previstas para cada curso, o câmpus São
José dos Campos do IFSP se reserva o direito de decidir sobre a sua oferta.

2. DA INSCRIÇÃO

2.1 Poderão inscrever-se neste processo seletivo os candidatos que se adequarem aos pré-requisitos estabelecidos no item 1.3
deste Edital;
2.2 Não haverá cobrança de taxa de inscrição;
2.3 As inscrições serão realizadas, exclusivamente, mediante o preenchimento de formulário online, disponível no endereço
eletrônico https://sjc.ifsp.edu.br/cex/index.php/cursos, no período entre às 8 horas, do dia 27 de fevereiro, às 15 horas, do
dia 5 de março de 2020;
2.4 Os candidatos com deficiência deverão, obrigatoriamente, comprovar a sua condição, mediante a apresentação de laudo
médico recente, emitido por profissional da área, no ato da matrícula; e

2.5 Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às determinações contidas neste Edital.

3. DA SELEÇÃO

3.1 A SELEÇÃO e CLASSIFICAÇÃO dos candidatos ocorrerão por ORDEM DE INSCRIÇÃO, respeitando os números
totais de vagas para cada curso descritos no item 1.2 deste edital;
3.2 A Convocação para Matrícula tem lançamento previsto para o dia 6 de março de 2020, ficando a efetivação desta
condicionada ao atendimento dos requisitos previstos no item 1.3, bem como à entrega dos documentos elencados no item 5.4
deste edital;
3.3 A seleção dos candidatos obedecerá à divisão de vagas, no que se refere aos quesitos ampla concorrência e reserva de
vagas, conforme definido no item 1.2 deste Edital; e
3.4 No caso da falta de candidatos para ocupar uma vaga reservada, esta será disponibilizada aos candidatos inscritos para as
vagas de ampla concorrência.

4. DO RESULTADO

4.1 A relação dos candidatos convocados para matrícula será amplamente divulgada pelo câmpus São José dos Campos do IFSP,
mediante fixação de lista nos murais e no endereço eletrônico http://sjc.ifsp.edu.br/portal/, a partir do dia 6 de março de 2020.

5. DA MATRÍCULA

5.1 As matrículas serão realizadas nos dias 10 e 11 de março de 2020, das 8 às 15 horas, conforme item 3 deste Edital.
5.2 Não haverá cobrança de taxa de matrícula;
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 documentos exigidos são:
I. Carteira de identidade ou documento oficial com foto;
II. CPF;
III. Autorização dos pais ou responsável legal, no caso de o candidato ser menor de idade - Anexo II;
IV. Declaração para candidato autodeclarado preto, pardo ou indígena - Anexo III;
V. Laudo médico no caso de pessoa com deficiência; e
VI. Outros documentos comprobatórios, conforme requisitos estabelecidos no item 1.3 deste Edital.

6. DO INÍCIO DO CURSO

6.1 A data prevista para o início de cada curso está descrita no quadro disposto no item 1.3. Esta data poderá sofrer alteração ou
ser prorrogada, se necessário.

7. DA CERTIFICAÇÃO

7.1 Somente terá direito ao certificado o aluno que obtiver o mínimo de 75% de frequência global no curso e aproveitamento
suficiente, conforme os critérios de avaliação definidos no Projeto Pedagógico do Curso – PPC;

