MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE
CAMPUS SAPUCAIA DO SUL
DEPARTAMENTO DE ENSINO

EDITAL Nº 05/2020 – IFSUL/Campus Sapucaia do Sul
Dispõe sobre o processo seletivo para ingresso no minicurso
de capacitação Docência em tempos de isolamento social no ano
letivo de 2020.
O Diretor Geral do IFSUL/Campus Sapucaia do Sul, no uso de suas atribuições, torna público, para
conhecimento dos interessados, o processo seletivo para ingresso no minicurso de capacitação Docência
em tempos de isolamento social, para os meses de setembro e outubro de 2020, conforme descrito no
quadro abaixo.

Vagas
Docentes do campus Sapucaia

Docentes dos demais campus

Modalidade

30 (trinta)

10 (dez)

EAD

1 – Informações sobre o curso:
1.1 – Carga horária do curso: 30 horas (12h atividades síncronas + 18h atividades assíncronas)
1.2 – Componentes curriculares:
TÓPICO I
1- Saúde do professor em tempos de isolamento social
1.1- O grupo compartilhando anseios e boas práticas
1.2- Cultivando hábitos saudáveis para saúde física e mental da infância à idade adulta.

TÓPICO II
2- Docência e atividades pedagógicas não presenciais
2.1- Atividades pedagógicas não presenciais - APNPs: possibilidades e estratégias para o ensino
remoto com atividades síncronas e assíncronas;
2.2- Etapas para organização das atividades pedagógicas não presenciais: seleção dos conteúdos;
elaboração de objetivos; definição de estratégias, recursos e instrumentos de avaliação;
2.3- Possibilidades para avaliar o processo de ensino e aprendizagem no ensino remoto.
2.4- Exemplos de atividades pedagógicas não presenciais em diferentes conteúdos e disciplinas.
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1.3 – Oferta: turma única na modalidade EAD. A realização das atividades síncronas serão no
turno da noite – às 19 horas.
2 – Requisitos: ser docente do IFSul e não estar afastado para licença capacitação.
3 – Inscrições: deverão ser efetivadas por meio de formulário de inscrição online disponível no link
https://forms.gle/ZzttNJZYcuXX8CVC9 no período de 02 a 08 de setembro de 2020.
4 – Processo Seletivo: os participantes serão selecionados por ordem de inscrição. Caso as vagas
ofertadas para o campus Sapucaia não forem ocupadas, serão preenchidas com a seleção de docentes de
outros campus do IFSul.
5 – Divulgação dos resultados: no dia 09 de setembro de 2020, no endereço eletrônico
www.sapucaia.ifsul.edu.br.
6 – Início do Curso: dia 10 de setembro de 2020, na Plataforma Moodle. O acesso será informado por
meio do e-mail do docente, cadastrado na ficha de inscrição.
7 – Considerações finais: Casos omissos, se houver, serão resolvidos pela Coordenação Geral do
Processo Seletivo do Campus Sapucaia do Sul. A Coordenação Geral do Processo Seletivo do Campus
Sapucaia do Sul fará divulgar, sempre que necessário, normas complementares e avisos especiais.

Sapucaia do Sul, 01 de setembro de 2020.

MACK LEO PEDROSO
Diretor Geral do IFSUL/Campus Sapucaia do Sul

