
Convocação dos candidatos suplentes no curso de Pós-graduação lato sensu em Educação:
Metodologias e Prátcas para o Ensino Fundamental à manifestação pública do interesse na vaga

e posterior matrícula no curso.

A Coordenadoria de Registros Acadêmicos do Ifes Campus Nova Venécia, convoca os candidatos 
classifcados com suplentes no curso de Pós-graduação lato sensu em Educação: Metodologias e 
Prátcas para o Ensino Fundamental a manifestar o interesse em realizar matrícula na vaga para o 
qual se inscreveu.
O prazo para manifestação ocorrerá no período de 29/06 a 03/07/2022, no link 
https://forms.gle/dVVRRv썡KqegXzzUvvV 
O candidato deverá manifestar o interesse tanto para ocupação quanto pela desistência da vaga.
O preenchimento do formulário não garante o direito de matrícula. A matrícula será efetvada a 
partr da existência de vagas remanescentes, sendo matriculados os candidatos que tverem 
interesse e preenchido o fomulário no prazo estabelecido nesse documento.
O candidato matriculado receberá da secretaria um e-mail com as devidas informações sobre sua 
matrícula.
A matrícula dos suplentes ocorrerá até a data de VV/07/V0VV.

Informações importantes:

1- Aula inaugural presencial -  OBRIGATÓRIA 
Dia: 04/07/V0VV
Horário: 1V horas
Uocal: Polo para o qual concorreu a vaga

V- O início das disciplinas - terça feira 05/07/V0VV via plataforma moodle.
3- As disciplinas de 30 horas terão 4 semanas de estudos, 1 semana de avaliação presencial no 
Pólo (na aula inaugural serão dadas maiores informações sobre a avaliação presencial no Pólo). As 
disciplinas de 45 horas terão 5 semanas de estudos.
4- Toda primeira quarta-feira tem aula síncrona às 1V horas. Exemplo para a primeira disciplina, dia
06/07/V0VV tem aula síncrona às 1V horas.
OBS.: Aula síncrona consiste no professor(a) estar online ao mesmo tempo que os alunos em link 
fornecido pelo professor e que os alunos acessam no Polo presencial ou em suas casas/trabalho, 
etc.
5- Todas as disciplinas terão recuperação, presencial no Polo, uma semana após a avaliação 
ordinária, ou seja, coincide com a primeira semana da disciplina seguinte.
6- Em março de V0V3 será ofertada a disciplina de Metodologia da Pesquisa Educacional. Nesta 
disciplina, ao fnal, os estudantes deverão apresentar a proposta de pesquisa prátca que culminará
na escrita (coleta e análise dos resultados dos dados coletados)  do trabalho fnal de conclusão de 
Curso -TFC.

7- Seminários de apresentação de TFC: Serão de forma presencial , nas datas abaixo:
7.1- Polo Vitória - V8/10/V0V3 (40 vagas distribuídas à critério da Coordenação do 

https://forms.gle/d2VYRvyKqQgXzLUv9


Curso, preferenciais mas, não exclusivas para os alunos deste Pólo).
7.V- Pólo Santa Teresa - 18/11/V0V3 (40 vagas distribuídas à critério da Coordenação do 
Curso, preferenciais, mas não exclusivas para os alunos deste Pólo).
7.3- Pólo Vargem Alta - V5/11/V0V3  (40 vagas distribuídas à critério da Coordenação do 
Curso, preferenciais, mas não exclusivas para os alunos deste Pólo).

8 - Calendário e cronograma do Curso serão disponibilizados em breve.

 


