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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Edital nº 05/2022 de 14 de abril de 2022.

Retificado em 14/04/2022 
 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE DISCENTES PARA O CURSO PEDAGOGIAS CRIATIVAS:
DIÁLOGOS EM CENA 

 
A Diretora Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA campus
Euclides da Cunha, Instituição criada pela Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008, no uso de suas
atribuições legais, torna pública a presente Seleção Simplificada de Discentes para o curso Pedagogias
Criativas: Diálogos em Cena, coordenado pela professora Kenia Almeida Nunes. O projeto alcança os
objetivos de extensão do Campus Euclides da Cunha, em seus processos educativos, culturais, científicos e
tecnológicos. É articulado ao ensino e à pesquisa oferecidos na instituição e viabiliza a relação entre o
IFBA e a sociedade do município e circunvizinhos. Com os estudantes matriculados buscar-se-á utilizar o
curso para contribuir com o desenvolvimento da sociedade local por meio da troca de saberes,
conhecimentos e experiências entre os profissionais do IFBA e a comunidade atendida, tendo em vista que
o curso garante a interação sistematizada na área e envolve os servidores e discentes em atividades que
ampliam a busca de conhecimentos na linha temática.
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O objetivo do presente Edital é selecionar discentes para o curso Pedagogias Criativas: Diálogos em
Cena, na modalidade presencial, que será ministrado pela docente coordenadora, docentes convidados da
mesma instituição e outras instituições. Nesse caso, os docentes convidados de outras instituições farão
suas contribuições pelo Google Meet. A presente seleção será regida por este edital e executada pelo
IFBA campus Euclides da Cunha.
1.2 O curso terá uma carga horária de 48 horas e será realizado entre 11/05/2022 e 23/11/2022, no período
noturno.
1.3 Serão ofertadas 100 vagas totais para a comunidade geral, sendo 50 vagas para a comunidade interna
da instituição e 50 vagas para a comunidade externa ao IFBA.
 
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1Os interessados no curso “Pedagogias Criativas: Diálogos em Cena”, deverão se inscrever entre
08/04/2022 e 15/04/2022 pelo formulário disponível
em: https://docs.google.com/forms/d/12vvvFgcaikqWTa7Q5WI7n5MVNxcaDvx3Es5zRZnifb4/
2.2 Dos requisitos para inscrição:

Possuir um e-mail válido e telefone para contato;
Estar logado numa conta Google;
Portar número do RG e CPF;
Responder o formulário, anexar os documentos e clicar em “Enviar”.
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2.3 O candidato receberá no seu e-mail uma cópia da inscrição.
 
3. DA SELEÇÃO
3.1. A seleção ocorrerá por ordem de inscrição.
3.2 O IFBA Campus Euclides da Cunha divulgará a lista dos candidatos contemplados no endereço
eletrônico: https://portal.ifba.edu.br/euclides-da-cunha no dia 18/04/2022, bem como a lista de candidatos
em cadastro de reserva.
3.3. Caso não seja preenchido o número de vagas disponibilizadas, serão realizadas novas chamadas
posteriormente, no site https://portal.ifba.edu.br/euclides-da-cunha ou através de contato por e-mail
disponibilizado pelos candidatos na lista de espera.
 
4. DO CRONOGRAMA
4.1. O processo seletivo seguirá o cronograma do quadro abaixo:

ETAPAS DATA

Publicação do Edital 08/04/2022

Período de Inscrição 08/04/2022 a 23/04/2022

Publicação da lista preliminar de selecionados e de espera 26/04/2022

Interposição de recursos 26/04/2022 a 27/04/2022

Publicação da lista final de selecionados e de espera 28/04/2022

Matrícula on-line 29/04/2022 a 02/05/2022

Chamadas para matrículas de vagas não preenchidas 03/05/2022 a 07/05/2022

Início do curso 11/05/2022

Término do curso 23/11/2022

 
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos resultados no site bem como
demais avisos e convocações.
5.2 Dúvidas e questionamentos devem ser direcionados para a Coordenação de Extensão do Campus:
extensao.euc@ifba.edu.br.
 

Documento assinado eletronicamente por SILVANA CRISTINA COSTA CORREIA, Diretor (a)
geral do Câmpus Euclides da Cunha, em 18/04/2022, às 17:14, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2279747 e o código CRC 30749FE4.
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