
EDITAL Nº 03/2017 DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE
CURSO DE EXTENSÃO

O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Campus Nova
Venécia, no uso de suas atribuições legais e de acordo com as disposições da legislação pertinente, faz saber,
pelo presente Edital, que estarão abertas, no período de  25/07/2017 (3ª feira) a 27/07/2017 (5ª feira),  as
inscrições para o Processo Seletivo Simplificado do Curso de Extensão “Proemef – para professores que
ensinam Matemática nos anos iniciais  do Ensino Fundamental”  na  modalidade  de  Extensão,  para  o
Campus Nova Venécia, conforme Processo nº .23159.000608/2016-11

1. DO CURSO
1.1. O Curso de Extensão “Proemef – para professores que ensinam Matemática nos anos iniciais do
Ensino Fundamental”,  do IFES  Campus Nova Venécia,  coordenado pela professora Mariana dos Santos
Cezar, será ofertado  gratuitamente  aos candidatos devidamente inscritos, selecionados e matriculados, de
acordo com as normas estabelecidas neste Edital.

1.2. As aulas serão presenciais com atividades práticas (semipresencial) e serão realizadas no Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - IFES Campus Nova Venécia, situado à 
Rodovia Miguel Curry Carneiro, 799 –   Santa Luzia –   29830-000 –   Nova Venécia – ES.

2. DO NÚMERO DE VAGAS E TURMAS, PÚBLICO-ALVO E PRÉ-REQUISITOS:
CURSO Nº DE

TURMA(S)
Nº DE

VAGAS PÚBLICO-ALVO PRÉ-REQUISITOS

Proemef – para 
professores que 
ensinam 
Matemática nos 
anos iniciais do 
Ensino 
Fundamental

01 (uma) 33 (trinta e
três)

Professores  que  ensinam
Matemática nos anos iniciais do
Ensino Fundamental.

Possuir Pedagogia ou 
Normal Superior ou estar 
cursando Pedagogia. 

3. DA SELEÇÃO
A seleção para o ingresso no curso acontecerá da seguinte forma:
3.1. Para o curso de extensão “Proemef – para professores que ensinam Matemática nos anos iniciais do
Ensino Fundamental” será utilizado o critério de ordem de inscrição dos candidatos, limitado ao número
de vagas ofertadas na turma única e de acordo com o pré-requisito estabelecido.
3.2. A relação contendo o nome dos candidatos classificados estará disponível a partir das 09 horas do
dia 28 de julho de 2017 nos murais do IFES Campus Nova Venécia, no link da Extensão no site do Ifes, nos
sítios oficiais do Campus Nova Venécia.
3.3. Caso as vagas não sejam preenchidas ou exista desistência no primeiro encontro, o Ifes Campus Nova
Venécia  convocará  os  suplentes,  por  telefone  ou  correio eletrônico,  seguindo rigorosamente  a  ordem de
classificação.

4. DA INSCRIÇÃO
4.1. As inscrições serão realizadas no período de 25/07/2017 (3ª feira – a partir das 13:30) à 27/07/2017 (5ª
feira),  nos horários de  08:30 às 12h e 13:30h às 16:30h, na Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e



Extensão, no Prédio Acadêmico I no IFES Campus Nova Venécia, Tel.: (27) 3752-4337.
4.2. Os candidatos deverão apresentar, pessoalmente, no ato da inscrição, o original e a cópia simples dos
seguintes documentos:
a) Ficha de inscrição (original, não precisa de cópia), Anexo I;
b) Documento de identificação com foto;
c) Cadastro de pessoa física (CPF);
d) Comprovante de residência;
e) Certificado de graduação em Pedagogia ou Normal Superior ou declaração emitida pela Instituição de
formação do (a) candidato (a), caso não possua o certificado ou esteja cursando Pedagogia.

4.3. Não serão realizadas inscrições fora das datas e/ou horários previstos neste Edital.

5. DA MATRÍCULA
5.1. Os 33 (trinta e três) primeiros candidatos classificados, serão automaticamente matriculados.
5.2. O aluno matriculado terá sua matrícula cancelada se deixar de comparecer,  sem justificativa legal, ao
primeiro encontro e sua vaga será preenchida pelo primeiro candidato da lista de suplente.
5.3. Os alunos matriculados deverão seguir todos os regulamentos e regimentos do Campus Nova Venécia.

6. DO TURNO, DIAS E HORÁRIOS DO CURSO
CURSO TURMA TURNO DIAS HORÁRIOS
Proemef – para 
professores que 
ensinam 
Matemática nos 
anos iniciais do 
Ensino 
Fundamental

I

Noturno

        12 encontros nas 3º
feiras

1 encontro no sábado

1 encontro na 4º feira

18h às 22h

A definir

18h às 22h

7. CERTIFICAÇÃO
7.1.Terá direito a certificado de conclusão de curso o aluno que obtiver frequência mínima de 75% (setenta e
cinco por cento no curso, sendo que os 25% de faltas não poderão ser consecutivos), produzir um portfólio
e apresentar trabalho de conclusão de curso que será a produção de um artigo e obter 60% de rendimento nas
disciplinas do curso.

8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CURSO
Publicação do Edital 25/07/2017
Período de inscrição 25/07/2017 à 27/07/2017
Divulgação dos candidatos classificados 28/07/2017 a partir das 9h
Período de recurso 28/07/2017 de 9h às 12h

Classificação Final 28/07/2017 a partir das 14h
Início do curso (aula presencial) 01/08/2017
Previsão de término das aulas 06/12/2017

9. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ou METODOLOGIA DO CURSO
ASSUNTO CARGA HORÁRIA
Carga horária presencial 60h
Carga horária semipresencial 40h
Carga horária para trabalho de conclusão de curso (produção de artigo) 20h
Carga horária total 120h

Disciplinas CARGA HORÁRIA
Fundamentos teóricos e metodológicos da Matemática 10 (dez) horas presenciais           

10 (dez) horas semipresenciais
20h

Tendências em Educação Matemática 15 (quinze) horas presenciais       



10 (dez) horas semipresenciais
25h

Debates Conceituais em Matemática nos anos iniciais do Ensino
Fundamental

30 (trinta) horas presenciais
20 (vinte) horas semipresenciais
                       50h

Análise e produção de artigo 5 (cinco) horas presenciais           
20 (vinte) horas semipresenciais
                      25h

Carga horária total 120h

10. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
10.1. O candidato que tiver mudança de endereço ou troca de número de telefone, após a inscrição, deverá,
obrigatoriamente, informar à Coordenação de Cursos de Extensão do  Campus Nova Venécia, sob pena de
perda do direito de reclamação (preclusão de direito).
10.2 É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar a publicação e a divulgação na internet e no
endereço eletrônico www.ifes.edu.br de todos os documentos referentes ao processo de ingresso.
10.3 A inscrição do candidato implica a tácita aceitação pelo mesmo das condições estabelecidas neste Edital,
nos comunicados oficiais, ou em outros documentos que vierem a ser publicados, como também das decisões
que  possam  ser  tomadas  pelo  IFES  Campus  Nova  Venécia,  das  quais  o  candidato  não  poderá  alegar
desconhecimento.
10.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Equipe Responsável pelo curso do Campus Nova Venécia.

Nova Venécia, 25 de Julho de 2017.

WELLITON DE RESENDE ZANI CARVALHO
DIRETOR-GERAL

Portaria 804 – DOU de 15/05/2014

http://www.ifes.edu.br/


ANEXO I

Curso de Extensão “Proemef – para professores que ensinam Matemática nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental”

Dados do aluno

Nome completo:

Data de nascimento:_____/______/______ CPF:

RG: Telefone:

Endereço:

E-mail (obrigatório):

Rede de ensino que atua (nome e local):

Data da inscrição___/____/_____

Assinatura do aluno

Comprovante de Inscrição

Nome do aluno:

O aluno supracitado encontra-se (    ) matriculado ou  (    ) suplente no Curso de Extensão “Proemef – 
para professores que ensinam Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental”, que será 
ministrado no Ifes – campus Nova Venécia, conforme condições estabelecidas pelo Edital    /2017.

Assinatura da DPPGE:



ANEXO II

Cronograma de encontros presenciais* Horário

1º encontro: 01/08/2017 3ª feira
18h às 22h

2º encontro: 15/08/2017 3ª feira
18h às 22h

3º encontro: 29/08/2017 3ª feira
18h às 22h

4º encontro: 05/09/2017 3ª feira
18h às 22h

 5º Encontro: 12/09/2017 3ª feira
18h às 22h

6º Encontro: 26/09/2017 3ª feira
18h às 22h

7º Encontro: 03/10/2017 3ª feira
18h às 22h

8º Encontro: 17/10/2017 3ª feira
18h às 22h

9º Encontro: 24/10/2017 3ª feira
18h às 22h

10º Encontro: 07/11/2017 3ª feira
18h às 22h

11º Encontro: 11/11/2017 Sábado
Horário a definir

12º Encontro: 21/11/2017 3ª feira
18h às 22h

13º Encontro: 05/12/2017 3ª feira
18h às 22h

14º Encontro: 06/12/2017 4ª feira
18h às 22h

• 14 encontros presenciais, com 4 aulas de 1h cada encontro.


