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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL N° 026/2018.

Oferta de vagas para curso de Qualificação Profissional – Formação continuada para
professores de Física e Ciências

O Diretor-Geral do Instituto Federal Catarinense –  Campus Rio do SUL, no uso de
suas atribuições legais e considerando a Resolução 064 Consuper - IFC/2016, torna pública a
abertura das inscrições para o curso de Qualificação Profissional, na categoria de formação
continuada regido pelas disposições a seguir:

1. Resumo do edital:

Curso Vagas Requisitos Mínimos Turno Período das
InscriçõesEscolaridade

Formação  continuada
para  professores  de
Física e Ciências

25 Licenciatura  (concluída  ou
em  andamento)  e/ou
atuação como professor dos
anos  finais  do  ensino
fundamental  e/ou  ensino
médio.

Diurno 25/06 a 09/09/2018.

2. Apresentação do Curso:

Objetivo Geral

Oferecer  programas  de  formação  continuada  para  professores  que  atuam  nas
disciplinas de Física e áreas afins em escolas de Educação Básica, numa perspectiva de
desenvolvimento profissional. 

Objetivos Específicos

a)  Contribuir com a formação continuada de professores que atuam na disciplina de
Física e tem formação em outras áreas.

b) Contribuir com  formação continuada dos licenciados em Física, especialmente os
egressos da Licenciatura em Física do campus Rio do Sul. 

c) Colaborar para a atualização/modernização dos processos de ensino e aprendizagem
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em Física.

d)  Instigar  o  desenvolvimento  profissional  por  meio  da  integração  entre  os
conhecimentos teóricos e a prática docente.

e)  Criar  e  articular  espaços  de  reflexão  e  debate  da  prática  docente  cotidiana  do
professor em exercício. 

f)  Dar assessoria e suporte para professores em formação na busca de solução de
problemas, na reflexão da prática, na socialização de pesquisas e materiais pedagógicos
recentes. 

g) Favorecer a integração entre O IFC, instituição formadora e as escolas de Educação
Básica.

3. Do Curso

3.1 O curso de Formação Continuada para Professores de Física e Ciências terá carga 
horária de 120 horas e será distribuído em quatro módulos conforme quadro abaixo:

Componente
curricular

Meses Dias e horários
Carga

horária

Primeiro módulo:
Ensino de Física 
Moderna

Junho/2018

Aulas presenciais
26/06  - 13h30min  às 17h30min

 4h

Atividades não presenciais
30/06 - 9h às 12h e 13h às 17h

 7h

Julho/2018

Aulas presenciais
03/07 – 13h30min às 17h30min

 4h

Atividades não presenciais
07/07 - 9h às 12 h às 13h às 17h

 7h

Agosto/2018
Aulas presenciais

04/08  - 8h às 12h e das 13h30min  às 17h30min
8h

Carga  horária  no  componente  curricular:  30  horas  (16  horas  presenciais  e  14  horas  atividades  não
presenciais).

Segundo módulo:
Instrumentação de

Ensino I
Agosto/2018

Aulas presenciais
07/08 – 8h às 12h
14/08 - 13h30min às 17h30min
28/08 – 8h às 12h

12h
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Atividades não presenciais
25/08 - 9h às 12h e 13h às 17h

7h

Setembro/2018

Aulas presenciais
04/09 - 13h30min às 17h30min.

4h

Atividades não presenciais
8/09 - 8h às 12h 

4h

Carga  horária  no  componente  curricular:  30  horas  (16  horas  presenciais  e  14  horas  atividades  não
presenciais).

Terceiro módulo:
Aprendizagem
significativa  e  ensino
de física

Setembro/2018

Aulas presenciais
11/09 – 8h às 12h
25/09 - 13h30min às 17h30min

8h

Atividades não presenciais
22/09 - 9h às 12h e 13h às 17h

7h

Outubro/2018

Aulas presenciais
09/10 – 8h às 12h
23/10 - 13h30min às 17h30min

8h

Atividades não presenciais
20/10 - 9h às 12h e 13h às 17h

7h

Carga  horária  no  componente  curricular:  30  horas  (16  horas  presenciais  e  14  horas  atividades  não
presenciais).

Quarto módulo:
Instrumentação  de
Ensino II

Novembro/2018

Aulas presenciais
06/11 - 13h30min às 17h30min
20/11 - 13h30min às 17h30min
24/11 – 8h às 12h e 13h às 17h

 16h

Atividades não presenciais
10/11 - 9h às 12h e 13h às 17h
17/11 – 9h às 12h e 13h às 17h

 14h

Carga  horária  no  componente  curricular:  30  horas  (16  horas  presenciais  e  14  horas  atividades  não
presenciais).

3.2 Excepcionalmente, os dias de aula poderão sofrer alterações durante o semestre letivo.

3.3 As aulas terão início no dia 26 de junho de 2018, com previsão de término no mês de
novembro de 2018.

3.4 Local de realização do curso: Unidade Urbana do IFC - Campus Rio do Sul, localizada no 
Bairro Jardim América, Rua Abraham Lincoln, nº 210. Algumas aulas de Laboratório poderão 
ocorrer na Unidade Tecnológica localizada a rua Mafalda Lingner Porto, 93, Bairro Progresso. 

4. Do público-alvo, requisitos mínimos e número de vagas

4.1  O  curso  visa  atender  a  necessidade  de  formação  continuada  para  professores  da
Educação Básica. Destina-se a professores que ministram a disciplina de Física ou Ciências
da rede pública ou privada e acadêmicos da Licenciatura em Física que tiverem interesse. 
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4.2 São requisitos mínimos/escolaridade para a inscrição:
 
Possuir curso de licenciatura ou estar cursando curso de licenciatura ou ter atuação como 
profissional docente  na rede pública ou privada.

4.3 Serão ofertadas 25 vagas. 

5. Das Inscrições

5.1. Período de Inscrição: 25/06 a 26/06 para cursar todos os módulos; de 25/06 a 05/08 para
cursar os três últimos módulos; de 25/06 a 09/09 para cursar os dois últimos módulos.

5.2. Local de inscrição: as inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no  endereço
https://goo.gl/forms/mAlLDgvR4FqPhbdF3  mediante  o  preenchimento  e  o  envio  do  formulário  de
inscrição.  Não serão  aceitas,  em hipótese  alguma,  inscrições realizadas  fora  dos  prazos
indicados no item 9 do presente edital.

5.3. São procedimentos indispensáveis para o ato da inscrição:

a) Tomar ciência do conteúdo deste Edital;
b) Preencher integralmente, assinar e entregar a ficha de inscrição (Anexo I). Em caso de
candidato menor de 18 anos, os responsáveis legais devem assinar a ficha de inscrição;
c) Documentos comprobatórios dos requisitos mínimos/escolaridade exigidos;

6. Da Seleção:

a) Classificação dos candidatos por ordem de inscrição.
b)  Comprovação, no ato da matrícula,  de que os candidatos selecionados preenchem os
requisitos mínimos apresentados no subitem 4.2 e que, neste mesmo ato, entregaram todos
os documentos previstos no subitem 7.2 deste edital (serão excluídos, após o período de
matrícula, os candidatos que não preencherem tais requisitos e/ou que não apresentarem os
documentos requeridos para a matrícula).

7. Da Matrícula

7.1. O candidato, devidamente inscrito, que estiver apto por meio da seleção, deverá realizar
sua matrícula dia 26/06 para cursar todos os módulos. De 26/06 até o dia 07/08 para cursar
os três últimos módulos. De 26/06 até o dia 11/09 para cursar os dois últimos módulos. Os
candidatos deverão se dirigir à Secretaria Acadêmica da Unidade Urbana do IFC – campus
Rio do Sul, localizada na Rua Abraham Lincoln, n. 210, Jardim América, Rio do Sul – SC, das
8 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas para efetuar sua matrícula. 

Rua Abraham Lincoln, 210, Bairro Jardim América - CEP 89160-202 - Rio do Sul - SC Fone: (47) 3525-8600 Fax: (47)
3525-8616

https://goo.gl/forms/mAlLDgvR4FqPhbdF3


Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Rio do Sul

7.2. No ato da matrícula o candidato deverá apresentar a seguinte documentação:
a) Carteira de Identidade (cópia acompanhada do original); Serão considerados documentos
de identificação para efeito de inscrição: Carteira de Identidade expedida pelas Secretarias
de  Segurança  Pública  ou  pelas  Forças  Armadas  Brasileiras  ou  de  países  que  possuem
acordos diplomáticos  com o Brasil,  Polícias Militares,  Ordens ou Conselhos que,  por  Lei
Federal, tenha validade como documento de identidade e possibilite a conferência da foto e
da  assinatura,  ou  Carteira  Profissional,  ou  Passaporte,  ou  Carteira  de  Habilitação  com
fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97.
b) Cadastro de Pessoa Física (CPF) (cópia acompanhada do original);
c) Diploma de licenciatura ou atestado de matrícula em licenciatura, e/ou comprovante de
docência nos anos finais do ensino fundamental ou ensino médio.

7.3. O candidato não matriculado no prazo estipulado perderá sua vaga.

7.4. Caso o candidato não atenda aos prazos e normas estabelecidas neste edital terá sua
matrícula cancelada automaticamente e a vaga será ofertada a outro candidato.

7.5 No ato da matrícula, o candidato menor de idade deverá estar acompanhado pelo seu
responsável legal que também deve estar munido de documento de identidade com foto e
CPF.

8. Das Avaliações e da Certificação

8.1. Instrumentos de avaliação: Relato de experiência escrito decorrente da aplicação de uma
proposta  de  ensino  em sala  de  aula,  a  qual  articule  e  integre  conceitos  e  experimentos
desenvolvidos no módulo (40h). Esta atividade poderá ser orientada por um dos formadores e
elaborada individualmente ou em duplas.
8.2.  Os estudantes serão considerados aprovados se,  durante  o  processo  de
desenvolvimento  das  atividades  individuais  e/ou  grupais  (em  classe  e/ou  extraclasse)
demonstrarem capacidade de significar e resignificar os conceitos relacionados aos temas
abordados e conseguir estabelecer relações com novas situações cotidianas e, apresentar as
atividades de avaliação propostas conforme o contrato didático.

a) Ter no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária em cada componente
curricular;
b) Obter o rendimento, convertido em nota, de no mínimo 6,0 (seis) ao término de cada
componente curricular;

9. Do Cronograma:

Rua Abraham Lincoln, 210, Bairro Jardim América - CEP 89160-202 - Rio do Sul - SC Fone: (47) 3525-8600 Fax: (47)
3525-8616



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Rio do Sul

Ordem Atividade Período Local

1
Período para inscrições para
cursar todos os módulos.

25/06 a 26/06/2018 No endereço eletrônico
https://goo.gl/forms/mAlLDgvR4FqPhbdF
3

2
Homologação dos  inscritos
para  cursar  todos  os
módulos.

26/06/2018 No endereço eletrônico
http://www.ifc-
riodosul.edu.br/site/

3
Matrícula  para cursar  todos
os módulos.

26/06/2018 Na Secretaria  Acadêmica  (ver
endereço no subitem 7.1)

4
Início das aulas (primeiro 
módulo).

26/06/2018 Na Unidade Urbana do IFC –
campus  Rio  do  Sul  (ver
endereço no subitem 7.1)

5
Período para inscrições para
cursar  os  três  últimos
módulos.

25/06 a 05/08/2018 No endereço eletrônico
https://goo.gl/forms/mAlLDgvR4FqPhbdF
3

6
Homologação dos  inscritos
para  cursar  os  três  últimos
módulos.

06/08/2018 No endereço eletrônico
http://www.ifc-
riodosul.edu.br/site/

7
Matrícula para cursar os três
últimos módulos.

26/06 a 07/08/2018 Na Secretaria  Acadêmica  (ver
endereço no subitem 7.1)

8
Início das aulas do segundo
módulo.

07/08/2018 Na Unidade Urbana do IFC –
campus  Rio  do  Sul  (ver
endereço no subitem 7.1)

9

Período para inscrições para
cursar  os  dois  últimos
módulos.

25/06 a 09/09/2018 No endereço eletrônico
https://goo.gl/forms/mAlLDgvR4FqPhbdF
3

10
Homologação dos  inscritos
para cursar  os dois últimos
módulos.

10/09/2018 No endereço eletrônico
http://www.ifc-
riodosul.edu.br/site/

11
Matrícula  para  cursar  os
dois últimos módulos.

26/06 a 11/09/2018 Na Secretaria  Acadêmica  (ver
endereço no subitem 7.1)

12
Início das aulas. 11/09/2018 Na Unidade Urbana do IFC –

campus  Rio  do  Sul  (ver
endereço no subitem 7.1)
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13
Fim previsto do curso. 24/11/2018 Na Unidade Urbana do IFC –

campus  Rio  do  Sul  (ver
endereço no subitem 7.1)

10. Das Disposições Gerais

10.1.  É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos resultados
das etapas deste processo simplificado.

10.2 A Secretaria Acadêmica ou equivalente do campus será responsável pelo monitoramento
das inscrições e por responder a eventuais pedidos de esclarecimentos, juntamente com a
Equipe de Suporte de Tecnologia da Informação do Campus Rio do Sul. 

10.3. Caso o número de inscrições e/ou matrículas efetuadas seja inferior a 50%  das vagas
oferecidas, o Campus Rio do Sul poderá cancelar a oferta do curso.

10.4.  A inscrição  do  candidato  implicará  a  aceitação  total  e  incondicional  das  normas  e
instruções constantes neste Edital,  bem como da Organização Didática e demais normas
didático-pedagógicas do IFC.

10.5. A inexatidão ou irregularidade de informações, ainda que constatadas posteriormente,
eliminarão o candidato do processo de vagas, declarando-se nulos todos os atos decorrentes
de sua inscrição.

10.6. O aluno matriculado que  faltar aos 2 (dois) primeiros encontros  de um módulo, sem
justificativa, será considerado desistente daquele módulo.

10.7.  Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Santa Catarina, Subseção
Judiciária de Rio do Sul/SC, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que
forem, para dirimir quaisquer questões oriundas deste termo. 

10.8.  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Direção-geral  e  pela  Direção  de
Desenvolvimento Educacional do campus.

Rio do Sul, 25 de junho de 2018.

____________________________________
Diretor-Geral do Campus Rio do Sul

Portaria xxxxxxxxxxx

ANEXO I  - FICHA DE INSCRIÇÃO
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Curso:

Nome completo:

CPF: RG: Data de Nascimento:     /    /

Av./Rua: Nº Complemento:

Bairro: Cidade/Estado: CEP:

Telefone: (      ) Celular: (      )

E-mail:

Escola que frequenta: Série: Turno:

Frequentou até que série, caso não esteja estudando regularmente:

Ao assinar esta ficha de inscrição, declaro ter ciência do Edital de Seleção nº __/_____, bem como
concordar com os termos que o regem.

* Anexar os comprovantes de requisitos mínimos, caso exigido.

Local e Data:____________________________________________________________

Assinatura:______________________________________________________________

Assinatura do responsável (caso menor de idade): ____________________________________
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