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EDITAL PROPES N" 1012016

Dispõe sobre o Processo Seletivo do Culso
de Pós-Graduação lalo .çensu em Ensino de

Ciências Naturais a ser ofertado pelo
Cantpus Teixeira de Freitas.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAçÃO. CIÊNCIA E TECNOLOGIA

BAIANO, no uso de suas atlibuições legais, torna públicas as nonnas que regem o Processo

Seletivo Discente para ingresso llo Curso de Pós-Graduação lato sensu etn Ensino de Ciências

Naturais a ser oferlado pelo Cantpus Teixeira de Freitas.

I. DO CURSO E PÚBLICO-ALVO

l.l O Curso destina-se a portadores de diplorna de nível superior devidamente reconhecidos e

registrados nos órgãos competentes, preferencialmente, licenciados em Biologia. Física, Quírnica,

Ciências e ërea afins, ou profissionais graduados que atuarn em espaços fonnais e/ou não-formais da

educação ministrando aulas em uma dessas disciplinas.

1.2 O Curso tem corno objetivo central capacitar professores qlle atuaur nas áreas de Física,

Quírnica, Biologia e afins, com base eln saberes específicos, curLiculares e experienciais,

visando contribuir para a melhoria da Educação Básica.

2. DO NUN{ERO DE VAGAS

2.1. Serão ofertadas 2 0 (vinte) vagas, para os interessados que preencherem os requisitos apresentados

no ìtem 2.1.1 deste Edital.

2.l.l.Porfadores de diplolna de graduação ou declaração de conclusão de curso ernitida por instituição de

ensino sr.rperior. explicitada a data da colação, obtido err culsos reconhecidos pelo MEC.
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3. DO PRAZO E DAS INSCRIçOES

3.1As inscrições deverão ser feitas na SRA (Secretalia cle RegistrosAcadêmicos) do Instituto Federal de

Educação. Ciência e Têcnologia Baiano, Cantpu,s Teixeira de Freitas, localizado na 8R101, Km 882. O

período de inscrição será de 2511012016 até 1411112016, no horário de 7h30 às 10h30.

3.24s inscrições serão gratuitas e o candidato preenchelá o fonnulário de inscrição disponível no

Anexo I ou no site do Cantpus www.ifbaiano.edu

3.3 O candidato deverá anexar à ficha de inscrição os documentos listados abaixo:

o Fotocópia do Registro Geral (RG);

o Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

o Fotocópia do DiploÍìa ou Declaração de conclusão de curso;

o Docurnento comprobatório de ternpo de docênci a na íxea de Ciências Naturais e de tempo de

serviço.

3.4 Os documentos apresentados deverão estar autenticados em cartório ou o candidato deverá

apresentar o original e a cópia para que possa ser autenticado no ato de inscrição.

3.5 O preenchirnento do fonnulário de inscrição será de inteira responsabilidade do candidato. Todos

os campos do fonnulário são obrigatór'ios.

3.6 Serão hornologadas apenas as inscrições que atendereln ao disposto no item 3 deste edital.

3.7 A lista dos candidatos com inscrições deferidas será publicada no site:

rvu,.u.ifbaiano.edu.br/unidades/teixeira, e fixada no mural do Compu,s Teixeira de Freitas, confonne

cronogralna do Processo Seletivo (Anexo II).

4. DA SELEÇAO DOS CANDIDATOS

4.1. A seleção dos candidatos às \/agas no Curso dc Espccialização ern Ensino de Ciências

Naturais oconerá através da análise dos documentos apresentados seguindo a pontuação confonne

barema (Quadro 1):
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Quadro 1. Barema do processo seletivo contendo as etapas, os critérios e a pontuação

5. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

5.1 Os candidatos serão classificados, por ordem decrescente, de acordo com a Nota Final (NF)

resultante do sornatório das notas de acordo com o barema.

5.2F,m caso de empate serão aplicados os seguintes critérios, na ordem descrita:

a) Maior tempo, contado em dias, da conclusão da graduação.

b) Maior idade, contado em dias.

c) Caso persista o empate serâ realizado um sorteio na presença dos candidatos.

5.3 O Resultado do Processo Seletivo será divulgado no site:

wwrv.ifbaiano.edu.br/unidades/teixeira, e fixada no mural do Campus Têixeira de Freitas, confonne

cronograma do Processo Seletivo (Anexo II).

5.4 Adata de divulgação do Resultado será a indicada no Anexo II.

Análise do

Documento

Comprobatório

de docência

Análise do

Diplorna

ETAPA

TOTAL

de docência em Ciências Naturais na rede privada.

(três pontos para cada ano)

de docência em Ciências Naturais na rede pública

cinco pontos para cada ano)

em outra área

em outra área

na ëtrea de Ciências Naturais

ado na área de Ciências Naturais

OS

100

15

(Pontuação máxima)

(Pontuaçâo máxima)

45

4

6

10

20

PONTU o
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6. DA MATRICULA

6.1 A efetuação da rnatrícula da prirneira cllamada se realizará no período de 07 à 09 de dezernbro 2016, na

SRA (Secretaria de Registros Acadêrnicos) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiauo,

Campus Teixeira de Freitas, localizado na 8R101, krn 882, rio liorário de 8 h às l4 h.

6.2Pala efetuar a matrícula o carididato deverá entregar, a seguinte docurnentação:

o Certidão de Nascirnento ou de Casamento;

o Carteila de Identidade (RG), constando data de expedição e foto atualizada;

o Cadastro de Pessoa Física - CPF;

o Fotocópia do Diplorna, Certificado ou Declaração de Conclusão de Curso de Graduação;

. 04 (quatro) fotos 3x4, atualizadas e iguais;

o Comprovante de residência do ano corrente;

o Carlão de vacina contra tétano;

o Certificado de reservista ou de dispensa de incorporaçáo rnilitar (só para homens coln idade

igual ou maior que 18 anos);

o Título de eleitor e comprovante de quitação da última eleição coln a Justiça Eleitoral -
obrigatório para rnaiores;

o Carlão do SUS; e

o Para os candidatos que declararam no fonnulário de inscrição ter algurn tipo de

"necessidade educacional especial", deverão tambérn eutregar Laudo Médico de Especialista

que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, con'r. expressa leferência ao código

comespondente da Classihcação Intemacional de Doença - CID.

6.3 Os documentos de identificação pessoal só serão aceitos se estiverem ern perfeito estado de uso.

6.4 A ausência de um dos docurnentos exigidos implicará na não efetivação da rnatrícula.

6.5 Todas as fotocópias dos documentos solicitados l1o itern 6.2 devetn ser autenticadas ou

apresentadas coln os documentos originais.

6.6 No ato da nratrícula, o candidato selecionado dever'á preencher questionário socioeconôrnico.

ó.7 Ser'á considerado desistente o candidato que não efetuar a rnatrícula no per'íodo e liol'ário

estabelecidos.
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6.8 Havendo desistências da rnatrícula serão convocados os candidatos habilitados, obedecendo a

ordem gelal de classificação, durante o período máxirno de 30 dias coridos após o início das aulas.

6.9 O aluno que entregar Cerlificado ou Declaração de Conclusão, deverá apreseutar eln no máximo

60 dias cópia autenticada do Diplorna.

7. TNFORMAÇOES GERATS SOBRE O CURSO

7 .1 O Curso de Especialização em Ensino de Ciências Naturais totalizarâ 400 horas;

7.2 O curso será ofertado na rnodalidade sernipresencial, tendo 300 horas em disciplinas, com 180

lroras presenciais e 120 horas à distância, através da Platafonna Moodle, 60 horas de atividades

extraclasse e 40 horas destinadas ao Trabalho de Conclusão de Curso;

7.3 O Curso será rninistrado em três módulos confonne distribuição de disciplinas apresentada uo

Quadro 2 (Anexo III);

7 .4 O curso será ofertado em regime de alternância, com aulas em intervalos de 15 dias e

concentradas na sexta, no tumo noturno e no sábado, no tumo matutino e vespefiino. No total serão

1 5 (quinze) encontros presenciais ;

7.5 O curso terá, colno ferramenta de suporte pedagógico, o Ambiente Virtual de Aprendizagetn -
MOODLE;

7.6 As aulas serão realizadas no IF Baiano - Campus Teixeira de Freitas, mas poderão ocorrer em

outros espaços previarnente planejados na fonna de visitas técnicas, etc.;

7 .7 O estudante deverá elaborar Trabalho de Conclusão de Curso, confonne Regularnento do Curso;

7.8 Depois do ténnino das disciplinas, o estudante terâ até seis meses para apresentar o Trabalho de

Conclusão de Curso, sendo assirn, o tempo rnáximo de duração do curso será de 24 rneses;

7.9 O cronograma das aulas será apresentado na disciplina Seminár'io de Integração.

8. DAS CERTIFICAÇOES

8.1 O Certificado e o Histórico Escolar serão ernitidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia Baiano, desde que cumpridas/atendidas às condições definidas no Plojeto Pedagógico

do Culso, a saber:

8.1.1 Aprovação ern todas as disciplinas do curso;

@



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇAO PROFISSIONAL E TECNOLÓCICA

INSTrruro FEDERAL DE nouceçÃ.o, clÊNcIA E TECNoLocIA BAIANo
pnó-RBIToRIA DE eESeUISA E INovnçÃo

cooRDnNeçao cERAL oE pós-cnaoueçÃo

8.1.2 Flequência rnínilna de 75o/o da carga horária do cut'so, de acordo coln a Resolução do

CNE/CES no 01, de 03 de abril de 2001;

8.1.3 Apresentação e aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso, que deverá obedecer às

nonnas e orientações dispostas no Projeto Pedagógico do Curso - PPC.

9. DAS DISPOSIçOES GERAIS

9.1 Para o cumprirnento dos horários previstos neste Edital levar-se-á em considelação o horário

local;

9.2 A Comissão de Avaliação será composta por, no mínitno, três professores vinculados ao

Programa de Pós-Graduação lalo sensu em Ensino de Ciências Naturais;

9.3 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tâcita aceitação das nonnas e

condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento;

9.4 O resultado final do presente processo seletivo será hornologado pelo Reitor do Instituto Federal

de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano;

9.5 O presente Edital poderá ser cancelado ou alterado, em pafie ou no todo, a qualquer tempo,

desde que por motivos superuenientes, legais ou relevantes, assitn o detennineln, sellr que isso

venha a getar direitos ou obrigações eût relação aos interessados;

9.6 Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital ser'ão analisados pelo Colegiado do

Curso de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais;

9.7 O Edital e seus anexos estão disponíveis no endeleço eletrônico:

ano. edu.brlunidades/teixeir

9.8 Maioles informações podem ser obtidas junto à Cooldenação do Culso de Pós-Graduação

através do telefone: (0xx73) 3665-1031, ou pelo e-rnail:eabinte@teixeira.ifbaiano.edu.br.

Salvador, BA, 10 de outubro de 201ó.

GEO

Reitor'
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ANEXO I

Processo Seletivo do Curso de Pós-Graduação lato sensu em Ensino de Ciências Naturais

FICHA DE INSCRI o

clplo:Baino

h,Data de Nascimento: aturalidade

clploBairro:

Data Exp.CPF

It þIel. Res. el. rnail

End. Res.

Nome:

Necessidade educacional especial: ( ) Não ( ) Sim. Qual?

Profissão:

Endereço

lnstituição em que atua:

Pós-Graduação

Graduação
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ANEXO II

CRONOGRAMA

Anexo III

Quadro 1. Distribuição das disciplinas corn suas respectivas cargas horárias do Curso de Especiali-

zação em Ciências Naturais

Início das Aulas

Matrículas (2" Charnada)

Matrículas (1" Chamada)

Divulgação do Resultado Final

Homologação das inscrições

Período de inscrições

Divulgação

DESCRIÇAO

1r/0312017

13 a 1510212017

06 a08/0212017

1211212016

2UtU2016

24/r0 a 1411112016

ll a2311012016

DATA

Práticas Experirnentais no Ensino de Ciências Naturais I

Iópicos Especiais ern Ensino de Biologia

Metodologia de Pesquisa I

Metodologia para Ensino de Ciências Naturais para Jovens e Adultos

FIistória das Ciências

Serninár'io de Integração

Módulo I

DISCIPLINA

12

12

8

8

12

4

Presencial

CARGA HORÁRrA (HORAS)

8

8

4

4

8

4

ADistân-
cia

20

20

12

12

20

8

Carga Ho-
rária Total
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Iotal de Carga Horária

Irabalho de Conclusão de Curso

Atividade Semipresencial

Iotal de Carga Horária das Disciplinas

Total de Carga Horária

Seminário de Orientação para o Trabalho de Conclusão de Curso

Práticas Expednrentais no Ensino de Ciências Naturais III

Iópicos Especiais em Quírnica

Fonnação Docente em Ciências Naturais

Ensino de Ciências Naturais e suas tecnologias aplicadas ao cotidiano
tI

Módulo III

Total de Carga Horária

Práticas Experimentais no Ensino de Ciências Naturais II

Iópicos Especiais ern Física

Metodologia da Pesquisa II

Didática e Metodologia do Ensino de Ciências Naturais

Ieorias da Aprendizagem Aplicadas ao Ensino de Ciências Naturais

Ensino de Ciências Naturais e suas tecnologias aplicadas ao cotidtano
t

Módulo II

Total de Carga Horária

lB0

8

t2

12

l2

t2

l2

t2

8

t2

t2

I 2

120

I

8

8

8

8

8

8

4

8

8

8

400

40

60

300

96

16

20

20

20

20

tlz

20

20

12

20

20

20

92
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