
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS NOVA VENÉCIA

Rodovia Miguel Curry Carneiro, 799 – Santa Luzia – 29830-000 – Nova Venécia – ES

27 3752-4300

EDITAL Nº 04/2017 DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE CURSO DE EXTENSÃO 

O Diretor-Geral  do Instituto Federal  de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Ifes  –
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  16/10/2017 (2ª feira) a
18/10/2017  (4ª  feira),  as  inscrições  para  o  Processo  Seletivo  Simplificado do  Curso  de  Extensão
“ Prescrição  de  Exercícios:  desmistificando  conceitos para  otimizar  a  prática  profissional”  na
modalidade de Extensão, para o Campus Nova Venécia, conforme Processo nº. 23159.000549/2017-52.

1. DO CURSO

1.1.  O  Curso  de  Extensão “Prescrição  de  Exercícios:  desmistificando  conceitos  para  otimizar a
prática profissional”, é uma ação do Grupo de Pesquisa em Exercício Físico e Saúde do Ifes – Campus
Nova  Venécia  e será  ofertado  gratuitamente  aos  candidatos  devidamente  inscritos,  selecionados  e
matriculados, de acordo com as normas estabelecidas neste Edital.

1.2. O curso será presencial, 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

Prescrição de 
Exercícios: 
desmistificando 
conceitos para otimizar 
a prática profissional

01 (uma) 30 (trinta)
Professores  de
Educação
Física.

Portadores  de  diploma  de
Graduação  em  Educação  Física
ou  declaração  de  conclusão  de
curso de graduação em Educação
Física.

3. DA SELEÇÃO

A seleção para o ingresso no curso acontecerá da seguinte forma:

3.1.  Para o curso de extensão  “Prescrição de Exercícios:  desmistificando conceitos para otimizar a
prática profissional” 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 20 de outubro de 2017 nos murais do Ifes Campus Nova Venécia, no link da Extensão no site do
Ifes, nos sítios oficiais do Campus Nova Venécia.

4. DA INSCRIÇÃO

4.1. As inscrições serão realizadas no período de  16/10/2017 (2ª feira) à 18/10/2017 (4ª feira),  nos
horários de 08:30 às 11:30h e 13:30h às 16:30h, na Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão
(DPPGE), 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) Diploma de graduação em Educação Física ou declaração emitida pela Instituição de formação do (a)
candidato (a), caso não possua o diploma.

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

5. DA MATRÍCULA

5.1. Os 30 (trinta) primeiros candidatos classificados, serão automaticamente matriculados.

5.2. O aluno matriculado terá sua matrícula cancelada se deixar de comparecer, ao encontro.

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 DIA HORÁRIO

Prescrição de Exercícios:  desmistificando
conceitos  para  otimizar  a  prática
profissional

01 Diurno 21/10/2017 –
Sábado 08:00 às 18:00

7. CERTIFICAÇÃO

7.1.Terá direito a certificado de conclusão do curso o aluno que cumprir a carga horária total do curso (08
horas).

8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CURSO

Publicação do Edital 03/10/2017

Período de inscrição 16/10/17 à 18/10/17

Divulgação dos candidatos classificados 19/10/2017 a partir das 9h

Início do curso (aula presencial) 21/10/2017 às 8h 

9. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ou METODOLOGIA DO CURSO

ASSUNTO CARGA HORÁRIA

Prescrição de Exercícios: desmistificando conceitos para otimizar a
prática profissional

08h 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA

Conceitos fisiológicos que influenciam a prescrição 04 (quatro) horas 

Introdução ao Treinamento Físico e Esportivo 02 (duas) horas 

Métodos de Treinamento Físico e Esportivo 02 (duas) horas 

Carga horária total 08 (oito) horas 



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 Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 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, 03 de outubro de 2017.

__________________________________

Anderson Rozeno Bozzetti Batista 

Diretor-Geral

Ifes – Campus Nova Venécia



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
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ANEXO I

Curso de Extensão “Prescrição de Exercícios: desmistificando conceitos para otimizar a prática
profissional”

Dados do aluno
Nome completo:
Data de nascimento:_____/______/______ CPF:
RG: Telefone:
Endereço:

E-mail (obrigatório):
Área(s) de atuação: 
(   ) Escola      (   ) Academia                          (   ) Personal Trainer
(   ) Pilates      (   ) Hidroginástica                   (   ) Escolinha de esporte
(   ) Dança            (   ) Treinamento funcional       (   ) Natação
Outro:______________________________________

Data da inscrição___/____/_____
Assinatura do aluno

Comprovante de Inscrição

Nome do aluno:

O aluno supracitado encontra-se (    ) matriculado ou  (    ) suplente no Curso de Extensão 
“Prescrição de Exercícios: desmistificando conceito s para otimizar a prática profissional” , que 
será ministrado no Ifes – campus Nova Venécia, conforme condições estabelecidas pelo Edital 04 /
2017.

Assinatura da DPPGE:


