INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO
NORTE CAMPUS MACAU
EDITAL Nº 14/2020 – DG/MC
Oferta de vagas para Curso de Formação Inicial e Continuada – FIC

A Direção Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte –
IFRN, Campus Macau, usando de suas atribuições legais e normativas, faz saber aos interessados
que estarão abertas, as inscrições de candidatos que pleiteiam vagas para os Cursos de Formação
Inicial e Continuada – FIC, com realização no primeiro semestre letivo de 2020 conforme o número
de vagas e cursos relacionados no quadro de oferta de vagas no anexo II.
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1 As inscrições serão efetuadas conforme o cronograma do anexo I, exclusivamente pela internet
pelo link: https://forms.gle/CYXfzX1xGmiHj1yg9.
1.2 Poderão se inscrever os interessados que se enquadrem no público-alvo e requisitos
apresentados no anexo II.
1.3 Os interessados deverão preencher o formulário de inscrição e anexar cópias dos seguintes
documentos:
•

Documento de identidade;

•

CPF;

•

Comprovação de que atende aos requisitos do curso (quando houver).

1.4 Não serão aceitas cópias contendo apenas parte do documento ou ilegíveis.
1.5 Será automaticamente desligado do processo, a qualquer tempo, o candidato que apresentar
informações comprovadamente falsas.
2. DAS VAGAS
2.1 O preenchimento das vagas será realizado por ordem de inscrição para a matrícula.
2.2 Haverá formação de cadastro de lista de espera para cada curso.

2.3 Os alunos em lista de espera receberão notificando via e-mail cadastrado informando que estão
em espera e que poderão ser convocados a ocupar uma vaga em caso de desistências, abandono ou
nos casos de matriculas desligadas por qualquer motivo.
3. AVALIAÇÃO
3.1 O processo de avaliação será realizado a partir de instrumentos avaliativos teóricos práticos,
individuais ou em grupo, desenvolvidos no decorrer do curso.
3.2 Na primeira semana haverá uma atividade de carácter obrigatório a ser realizada pelo inscrito
selecionado dentro do número de vagas ofertadas de cada curso. Caso o inscrito não realize a
atividade será considerado desistente e outro inscrito em lista de espera poderá ser convocado.

4. CERTIFICAÇÃO
4.1 Terá direito ao certificado de conclusão de curso o aluno que ao final do cumprimento da carga
horária total obtiver, através dos instrumentos avaliativos definidos no item 3.1, média igual ou
superior a 6,0.
5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1 A inscrição do aluno implicará a aceitação total e incondicional das normas e instruções
constantes neste edital.
5.2 Os casos não previstos neste edital serão analisados pela Direção Geral deste Campus.
5.3 Este edital entra em vigor a partir de sua publicação, sendo válido apenas para esta oferta de
vagas, revogadas as disposições em contrário.
Macau, 22 de abril de 2020.

Varélio Gomes dos Santos
DIRETOR-GERAL DO CAMPUS MACAU

Anexo I – Cronograma
1

Lançamento do edital

24/04/2020

2

Divulgação

24/04/2020

3

Período de matrícula

24 a 30/04/2020

4

Início das aulas

A partir de 04/05/2020
conforme anexo II deste edital.

Anexo II – Quadro de oferta de vagas

CURSO

CH

DIA DA
SEMANA/
DURAÇÃO

LOCAL/
HORÁRIO

VAGAS

PÚBLICO ALVO

REQUISITO

Preferencialmente
estudantes concluintes do
ensino médio ou que já
concluíram
e
que
pretendem prestar o
ENEM.

Ser aluno do ensino médio ou já têlo concluído e possuir acesso a
computador e/ou celular com
internet disponível para acessar o
conteúdo do curso através das
plataformas:
youtube,
google
classroom e Microsoft teams.

1

A casa: análise combinatória,
probabilidade e estatística para
o ENEM.

40h

04/05/2020 à
10/07/2020

A distância

30

2

Biossegurança e Cidadania

144h

04/05/2020 à
17/06/2020

A distância

250

Servidores, Alunos do Ensino fundamental completo.
IFRN e Comunidade.

Oficina de escrita para a
120h
redação do ENEM (a distância)

04/05/2020 à
30/06/2020

30

Servidores e Alunos do O participante deverá ter finalizado
IFRN campus Macau e o ensino fundamental.
comunidade da região.

3

Resolução de problemas de
4 Geometria plana e espacial para
o ENEM

40h

05/05/2020 à
07/07/2020

A distância

A distância

30

Preferencialmente
estudantes concluintes do
ensino médio ou que já
concluíram
e
que
pretendem prestar o
ENEM.

Ser aluno do ensino médio ou já têlo concluído e possuir acesso a
computador e/ou celular com
internet disponível para acessar o
conteúdo do curso através das
plataformas:
youtube,
google
classroom e Microsoft teams.

