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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PETLICBIOPROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PETLICBIO

PROCESSO DE SELEÇÃO DE CURSISTAS - PROCESSO DE SELEÇÃO DE CURSISTAS - EDUCASEXEDUCASEX

O Grupo de Educação Tutorial PETLICBIO ar culado ao curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do IFSP campus São Paulo, faz saber que, no

período de 11 a 16 de outubro de 2022 11 a 16 de outubro de 2022 estarão abertas as inscrições para 20 (vinte) 20 (vinte) cursistas interessados em participar do curso EDUCASEX.

 

1. DO CURSO E VAGAS1. DO CURSO E VAGAS

1.1 O EDUCASEX como objetivo desenvolver ações educativas, extensionistas e de pesquisa, por meio da indissociabilidade entre esses elementos,

no âmbito do Programa de Educação Tutorial (PET) vinculado ao curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do IFSP-SPO.

1.2 Será ofertado um curso de curta duração e uma oficina, na forma presencial, voltadas ao desenvolvimento de competências para orientar,

acolher e informar diversos públicos sobre aspectos biológicos e sociais da sexualidade humana. 

1.3 O curso está estruturado em três etapas: Formação teórico-reflexiva; Planejamento e elaboração de materiais de apoio; Implementação e

execução das ações educativas. 

1.4 Os encontros presencias das etapas de Formação teórico-reflexiva e Planejamento e elaboração de materiais de apoio, ocorrerão às quintas-quintas-

feiras das 19h às 21:30h, no câmpus São Paulo, sala 324 Bloco A.feiras das 19h às 21:30h, no câmpus São Paulo, sala 324 Bloco A.

1.5 O curso possui requisitos próprios para aprovação a saber: par cipação mínima em 75% das a vidades presenciais de cada etapa, bem como

participação no processo final de avaliação do curso.

1.6 Os participantes que cumprirem os requisitos exigidos, ao final do curso, receberão certificado digital a ser disponibilizado através de e-mail.

1.7 O curso tem carga horária total de 100 horas distribuídas da seguinte forma:

 

ETAPAETAPA CARGA HORÁRIACARGA HORÁRIA PERÍODO DE REALIZAÇÃOPERÍODO DE REALIZAÇÃO

Etapa 1: Formação teórico-reflexiva 20H De 27 de outubro a 15 de dezembro de

2022

Etapa 2: Planejamento e elaboração de

materiais de apoio

30H De 23 de fevereiro a 13 de abril de 2023

Etapa 3: Implementação e execução

das ações educativas

50H De 04 de maio a 01 de junho de 2023

 

1.8 Qualquer mudança na data de início do curso será comunicada previamente. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as

informações enviadas ao e-mail cadastrado no ato de inscrição para o processo seletivo.

2. DAS INSCRIÇÕES2. DAS INSCRIÇÕES

2.1 Para se inscrever, o candidato deverá conhecer e estar de acordo com as exigências contidas nesta chamada.

2.2 Ser estudante regularmente matriculado em um dos cursos de licenciatura do IFSP câmpus São Paulo.

2.3 As inscrições no processo sele vo ocorrerão exclusivamente on-line por meio do preenchimento de formulário eletrônico disponibilizado no

endereço ( ( https://forms.gle/HfqQ3Az6FAuGC9yS7https://forms.gle/HfqQ3Az6FAuGC9yS7 ) das 00h dia 11 de outubro de 2022 até às 23:59h do dia 16 de outubro de 2022.  ) das 00h dia 11 de outubro de 2022 até às 23:59h do dia 16 de outubro de 2022. 

2.4  Os candidatos receberão, por e-mail, a confirmação da inscrição.

2.5 O grupo PETLICBIO não se responsabilizará pela inscrição dos candidatos que não tenham comunicado, no prazo das inscrições, o não

recebimento do comprovante de envio do formulário de inscrição em seu e-mail. 

2.6 Constatada a falta ou irregularidade de qualquer informação, o candidato será automaticamente excluído do processo seletivo.



3. DO PROCESSO SELETIVO E DO RESULTADO FINAL3. DO PROCESSO SELETIVO E DO RESULTADO FINAL

3.1  A seleção dos candidatos será feita pela análise de carta de intenções, escrita de próprio punho, datada e assinada, jus ficando o mo vo pelo

qual tem interesse em realizar o curso. 

3.2 O processo seletivo será organizado e realizado pelo professor tutor do grupo PET/LICBIO e por, pelo menos, um estudante bolsista do grupo.  

3.3 Será atribuído valor de 0 (zero) a 10 (dez) ao instrumento de seleção definidos no item 3.1.

3.4 As vagas serão preenchidas com base na ordem decrescente das notas finais.

3.5 A divulgação dos resultados ocorrerá no dia 19 de outubro de 202219 de outubro de 2022, a partir das 18h00, por meios digitais. 

4. DISPOSIÇÕES FINAISDISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 Assume-se que todos os candidatos inscritos estão cientes e de acordo com as normas descritas neste documento.

4.2 A Banca de Seleção é soberana em todas as instâncias desta seleção.

4.3 Os casos especiais ou não contemplados por este edital serão resolvidos pela Banca
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