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RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

 

Edital nº 03 de 24 de outubro de 2020.

Retificação - 01 Prorrogação de Prazos
Retificação - 02 - Quantitativo de Vagas - 28/10/2020

 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE DISCENTES PARA O CURSO DE EXTENSÃO (EaD)
NEGRITUDE E EMPODERAMENTO DO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA – CAMPUS
EUCLIDES DA CUNHA

A Coordenação de Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA,Campus
Euclides daCunha, no uso de suas atribuições, torna público a Seleção Simplificada de Discentespara o Curso
de Formação Negritude e Empoderamento, que será desenvolvido no âmbito do Projeto de Extensão de
mesmo nome, coordenado pela Profª Msc. Marcia Regina Pinho e membros do Grupo de Pesquisa do LaPEP
(Laboratório de Pesquisa da Educação Profissional) do IFBA Euclides da Cunha. O curso tem como objetivo
principal promover o debate sobre as questões relacionadas ao antirracismo e ao empoderamento negro
através do diálogo entre o IFBA e a comunidade externa.

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O objetivo do presente Edital é selecionar discentes para o Curso de Formação Negritude e
Empoderamento, na modalidade à Distância, que será ministrado pela docente Elis Souza (convidada) e/ou
docentes do IFBA. 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 18 horas (distribuída em 7 encontros virtuais, 1 live, 1 palestra e 1 roda
de conversa) e será realizado entre 03/11/2020 à 04/03/2021. As atividades aconterão nas seguintes datas: a)
03/11/2020 (live às 19:00hs); b) 10, 17 e 24/11/2020 (I, II e III encontros de formação); c) 01, 08 e
15/12/2020 (IV, V e VI encontros de formação); d) 19/01/2021 (VII encontro de formação e palestra sobre
empoderamento negro e antirracismo); e) 04/03/2021 (roda de conversa).
1.3 Serão ofertadas 67 vagas totais: 37 vagas serão destinadas a comunidade interna (discentes, docentes,
técnicos administrativos e funcionários terceirizados do IFBA) e 30 vagas para a comunidade externa(ampla
concorrência).
1.4 Caso hajam vagas remanescentes em uma das categórias, a coordenação  de extensão poderá
realizar o remanejamento para outra categória.
 
2. DAS INSCRIÇÕES
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Os interessados no Curso de Extensão “Negritude e Empoderamento" deverão se inscrever pelo formulário
disponívelem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-SjUzJxRLHzJCROaiX8Gj2Y9d-l2AksbxFcX-
5U0796ZDMw/viewform, no período entre 20/10/2020 à 27/10/2020.

2.1 Dos requisitos para inscrição:

a) Possuir um e-mail válido; 
b) Estar logado numa conta Google; 
c) Estar portando número do RG e CPF;
d) Possuir o ensino fundamental completo; 
e) Deve responder todas as perguntas do formulário e no final clicar em “Enviar”.
 
3. DA SELEÇÃO

3.1 A forma de seleção será por ordem de inscrição digital através de formulário (ou e-mail) disponível no
endereço:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-SjUzJxRLHzJCROaiX8Gj2Y9d-l2AksbxFcX-
5U0796ZDMw/viewform
3.2 O IFBA Campus Euclides da Cunha divulgará a lista dos candidatos contemplados no endereçoeletrônico:
https://portal.ifba.edu.br/euclides-da-cunha, no dia 28/10/2020, bem como a lista de candidatosem cadastro de
reserva.
3.3 O candidato receberá no seu e-mail uma cópia da inscrição.
 
4. DA MATRÍCULA

4.1. O IFBA Campus Euclides da Cunha providenciará a matrícula dos contemplados no curso e oestudante
deverá enviar a seguinte documentação, por meio digital, em período apresentado no edital:cópia digitalizada
e legível da Certidão de Nascimento, Documento de Identidade, CPF, Título de Eleitor(para maiores de 18
anos), Comprovante de Alistamento Militar ou equivalente (para maiores de 18 anos edo sexo masculino),
Comprovante de Escolaridade (declaração ou histórico), foto no modelo 3x4 digitalizada, endereço completo.
4.2. Os documentos necessários para matrícula deverão ser enviados para o e-mail da Coordenação
deRegistros Escolares (cores.euc@ifba.edu.br). O estudante também deverá informar à Cores o seu e-mail
etelefone para contato.
4.3. Caso não seja preenchido o número de vagas disponibilizadas, serão realizadas novas
chamadasposteriormente, no site https://portal.ifba.edu.br/euclides-da-cunha ou através de contato por e-
maildisponibilizado pelos candidatos na lista de espera.
 

5. CRONOGRAMA

5.1 O processo seletivo seguirá o cronograma do QUADRO abaixo:

ETAPAS DATA

Publicação do edital 19/10/2020
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Período de Inscrição 20/10/2020 à 27/10/2020

Publicação de selecionados e lista de espera 28/10/2020

Matrícula on-line De 28/10/2020 à 30/10/2020

Chamadas para matrículas de vagas não
preenchidas De 31/10/2020 à 01/11/2020

Início das aulas 03/10/2020

5.2 Os recursos deverão ser interposto no dia 28/10/2020, mediante justificativa formal e encaminhadapara o e-
mail da coordenação de extensão (extensao.euc@ifba.edu.br).

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação total e incondicional das normas e instruções constantesneste
Edital, bem como da Organização Didática e demais normas didático-pedagógicas do IFBA. 
6.2 Os prazos deste Edital poderão ser modificados de acordo com a necessidade administrativa do IFBA. 
6.3 A inexatidão de informações excluirá automaticamente o candidato. 
6.4 O discente receberá a certificação de conclusão do curso mediante a frequência mínima de 75% emtodo o
curso. 
6.5. Este Edital entra em vigor a partir da data de publicação.

Documento assinado eletronicamente por VIVIANE SANTOS MOREIRA, Diretor (a) geral do
Câmpus Euclides da Cunha, em 28/10/2020, às 14:35, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SILVANA CRISTINA COSTA CORREIA, Coordenador(a)
de Extensão, em 28/10/2020, às 14:42, 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 1633427 e o código CRC 230297C1.
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