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1. ABERTURA1. ABERTURA

O Diretor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP – Câmpus Catanduva, no uso de suas atribuições,
torna público o presente edital contendo as normas referentes ao processo sele vo de alunos especiais nas disciplinas ministradas no 1º
semestre de 2021 do curso de PPóóss-G-Grraadduauaççãoão  Lato Sensu, Especialização em Saberes e Práticas para a Docência no Ensino Fundamental ILato Sensu, Especialização em Saberes e Práticas para a Docência no Ensino Fundamental I ,
ofertado pelo Câmpus Catanduva.

1.1. Organização1.1. Organização

O processo sele vo será conduzido pelo Colegiado do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, Especialização em Saberes e Prá cas para a
Docência no Ensino Fundamental I.

1.2. Validade1.2. Validade

Os resultados do processo sele vo deste edital serão válidos apenas para o preenchimento de vagas oferecidas para ingresso no 1°
semestre do ano letivo de 2021.

2. DO CURSO2. DO CURSO

2.1. 2.1. Poderão participar do processo seletivo:

2.1.1.2.1.1. Candidatos brasileiros ou estrangeiros portadores de diplomas de curso superior reconhecidos pelo MEC em: cursos de
Licenciatura, preferencialmente Pedagogia, ou portadores de declaração de colação de grau emi da pela ins tuição de ensino superior,
explicitada a data da obtenção do grau.

2.1.2.2.1.2. Candidatos portadores de diploma ob do em ins tuição de ensino superior estrangeira comprovadamente reconhecida pelas
autoridades oficiais do respectivo país e convalidado no Brasil.

3. APRESENTAÇÃO3. APRESENTAÇÃO

3.1.3.1. Aluno especial (ou aluno não-regular) é aquele que está matriculado somente em alguma(s) disciplina(s) sem, entretanto, ter
ingressado regularmente no curso. Portanto, o aluno especial não possui vínculo efetivo com o programa de pós-graduação.

3.2.3.2. A admissão de alunos especiais depende da disponibilidade de vagas nas disciplinas.

3.3.3.3. Os alunos especiais terão direito a um cer ficado de aprovação em disciplinas. Nenhum conjunto de disciplinas cursadas como aluno
especial leva à obtenção de certificado de conclusão de curso de especialização lato sensu.

3.4. 3.4. Cursar disciplinas como aluno especial não concede direito automá co a uma vaga como aluno regular no curso, devendo o
interessado, para isso, participar do processo seletivo do curso.

4. DAS DISCIPLINAS4. DAS DISCIPLINAS

4.1.4.1. As disciplinas ofertadas aos alunos especiais para o primeiro semestre de 2021 estão apresentadas a seguir:



Quadro 1. DisciplinasQuadro 1. Disciplinas

SIGLASIGLA DISCIPLINA/ CARGA HORÁRIA (h)DISCIPLINA/ CARGA HORÁRIA (h) DIADIA HORÁRIOHORÁRIO INÍCIOINÍCIO TÉRMINOTÉRMINO

PDM2S Práticas Discursivas e Multiletramentos (60) Segundas-feiras* 19h às 22h35 08/03/2021 17/07/2021

HED2S Humanidades na Educação Fundamental (60) Quartas-feiras* 19h às 22h35 08/03/2021 17/07/2021

TPM2S Teoria e Prática no Ensino de Matemática (60) Quintas-feiras* 19h às 22h35 08/03/2021 17/07/2021

* Devido à pandemia de Covid-19, caso as condições sanitárias do estado de São Paulo e da cidade de Catanduva não permitam a
realização das a vidades presenciais, as aulas das disciplinas serão desenvolvidas remotamente, considerando a carga horária de cada
disciplina.

5. DO NÚMERO DE VAGAS5. DO NÚMERO DE VAGAS

5.1.5.1. Serão oferecidas 10 (dez) vagas em cada disciplina disponibilizada para alunos especiais no curso de especialização em Saberes e
Práticas para a Docência no Ensino Fundamental I.

5.2. Características das vagas disponíveis:5.2. Características das vagas disponíveis:

a. Ampla concorrênciaa. Ampla concorrência – Vagas para todos e quaisquer candidatos inscritos, entre os quais estão incluídos os candidatos que solicitaram
vagas reservadas, cuja ocupação será baseada na classificação obtida no processo seletivo.

b. Ações afirma vas b. Ações afirma vas – Vagas des nadas aos candidatos que sa sfaçam uma das seguintes condições: autodeclarados negros (pretos e
pardos), indígenas ou pessoas com deficiência (PCD).

Com base na Resolução do IFSP n° 41 aprovada em 06/05/2017 pelo Conselho Superior da ins tuição, 20% das vagas serão des nadas a
candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) ou indígenas e 5% das vagas serão destinadas a candidatos com deficiência (PCD).

Quadro 2. Distribuição de vagasQuadro 2. Distribuição de vagas

  CANDIDATOS

SIGLA DISCIPLINA
AMPLA
CONCORRÊNCIA

AUTODECLARADOS NEGROS OU
INDÍGENAS

PORTADORES
DEFICIÊNCIA

PDM2S
Práticas Discursivas e Multiletramentos
(60)

7 2 1

HED2S
Humanidades na Educação Fundamental
(60)

7 2 1

TPM2S
Teoria e Prática no Ensino de Matemática
(60)

7 2 1

 

6. DA INSCRIÇÃO6. DA INSCRIÇÃO

6.1.6.1. As inscrições deverão ser efetuadas enviando a documentação requerida para o e-mail pos.saberes@ifsp.edu.br no período de 01 a
02 de março de 2021.

6.1.1.6.1.1. As inscrições são gratuitas.

6.1.2. 6.1.2. É de inteira responsabilidade do candidato o correto preenchimento da Ficha de Inscrição e entrega dos documentos exigidos.

6.1.3. 6.1.3. Não serão aceitas inscrições fora do período apresentado no item 6.1. Da mesma forma, não serão aceitas inscrições que não
apresentarem toda a documentação exigida.



7. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO7. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO

7.1.7.1. O candidato deverá entregar os documentos listados abaixo por e-mail:

I. Formulário de Inscrição (Anexo I) devidamente preenchido;

II. Cópia do CPF;

III. Cópia da Cédula de Iden dade ou Registro Nacional de Estrangeiro ou documento equivalente expedido por órgão oficial com validade
nacional;

IV. Histórico Acadêmico (constando data de colação de grau e expedição do diploma) do curso de graduação em nível superior;

V. Se estrangeiro,  candidato deverá apresentar cópia de documentos acadêmicos, diploma de graduação revalidado e histórico escolar.

7.2.7.2. Todos os documentos acima citados deverão ser enviados digitalizados exclusivamente em formato pdf ou jpg. Qualquer documento
enviado em formato que não seja o especificado neste item será desconsiderado, mesmo que legível.

7.3.7.3. De acordo com Portaria IFSP n° 2.102, de 13 de maio de 2014, fica assegurado ao candidato transgênero que desejar ser tratado pelo
gênero e pelo nome social, durante o processo sele vo, o direito de solicitar atendimento especial, mediante preenchimento do
formulário constante no Anexo IV.

7.4. 7.4. Documentos para os candidatos – Ações afirmativas:

7.4.1. 7.4.1. Os candidatos que optarem por concorrer às vagas des nadas às ações afirma vas deverão apresentar, além dos documentos
elencados no item 7.1., o Anexo II (para candidatos autodeclarados pretos ou indígenas) ou Anexo III (para candidato com deficiência)
devidamente preenchido, conforme o caso, e, além disso, no formulário de inscrição (Anexo I) deverá indicar a opção por concorrer a esta
modalidade de oferta.

7.4.1.1.7.4.1.1. Ressalvadas as condições específicas para a realização da(s) etapa(s) do processo sele vo, os candidatos com deficiência
par ciparão em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange ao horário, ao local, ao conteúdo, aos critérios de
aprovação e a todas as demais normas de regência para o processo seletivo.

7.4.27.4.2 Os candidatos à reserva de vaga para Pessoas com Deficiência (PCD), além da indicação na declaraçã o (Anexo III), precisam
apresentar, no período da inscrição, um laudo médico original e legível, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), contendo o nome do médico
especialista, sua assinatura e CRM, a ser enviado para o e-mail pos.saberes@ifsp.edu.br. 

8. DO PROCESSO DE SELEÇÃO8. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

8.1.8.1. O processo seletivo será realizado pelo Colegiado de Curso do respectivo curso e será composto por uma única etapa:

Quadro 3. Etapas do processo seletivoQuadro 3. Etapas do processo seletivo

Etapas Avaliações Natureza Pontuação Mínima Pontuação Máxima

a) Conferência dos documentos Eliminatória Não haverá pontuação Não haverá pontuação

8.2.8.2. Somente poderão participar das etapas do processo de seleção os candidatos que tiverem sua inscrição homologada.

8.3.8.3. Será eliminado o candidato que se utilizar de documentos falsos ou irregulares para participar do processo seletivo.

8.4. 8.4. Etapas de avaliação

Os documentos enviados por e-mail serão verificados e conferidos pelo Colegiado do Curso. Caso o candidato não tenha entregado
qualquer um dos documentos obrigatórios, será desclassificado.

9. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES9. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

9.1.9.1. Somente serão deferidas as inscrições que cumprirem todas as exigências previstas neste Edital.

9.2. 9.2. A ausência de qualquer documento solicitado na seção 7.1 implicará o indeferimento da inscrição, sendo que é de inteira
responsabilidade do candidato a conferência dos documentos a serem encaminhados para inscrição.

9.3.9.3. A divulgação das inscrições deferidas ocorrerá no dia 03 de março de 2021 no site do IFSP Câmpus Catanduva (http://ctd.ifsp.edu.br).

9.4.9.4. Após publicação das inscrições deferidas, o candidato cuja inscrição for indeferida poderá apresentar recurso no dia 03 de março de
2021, encaminhando e-mail para  pos.saberes@ifsp.edu.br.



9.5.9.5. Serão desconsiderados os requerimentos que não es verem devidamente fundamentados e acompanhados dos documentos
comprobatórios da solicitação.

9.6.9.6. O parecer sobre os recursos interpostos é irrecorrível.

9.7.9.7. A divulgação das inscrições homologadas após o recurso ocorrerá em 04 de março de 2021 com a data e horário programados para a
entrevista de cada candidato.

10. DO RESULTADO10. DO RESULTADO

10.1.10.1. A análise das inscrições será de responsabilidade do Colegiado de Curso do respectivo curso.

10.2.10.2. O resultado final será divulgado no dia 04 de março de 2021 no site http://www.ctd.ifsp.edu.br.

11. DA MATRÍCULA11. DA MATRÍCULA

11.1.11.1. A matrícula deverá ser realizada no período de 05 a 06 de março de 2021.

11.2.11.2. O candidato deverá enviar os documentos listados abaixo para o e-mail  cre.ctd@ifsp.edu.br.

a) Certidão de nascimento ou casamento;

b) Título de eleitor, se brasileiro nato ou naturalizado;

c) Certidão de quitação eleitoral (obtida no Cartório Eleitoral ou no endereço eletrônico www.tse.jus.br);

d) Duas fotos 3x4 (recente);

e) Carteira de reservista ou comprovante de quitação com o Serviço Militar (caso se aplique).

11.3.11.3. A falta de quaisquer documentos relacionados no ato da matrícula implicará na perda da vaga. 

11.4.11.4. Todos os documentos acima citados deverão ser enviados digitalizados exclusivamente em formato pdf ou jpg. Qualquer documento
enviado em formato que não seja o especificado neste item será desconsiderado, mesmo que legível.

11.5.11.5. É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) a digitalização de todos os documentos exigidos para a matrícula de forma
perfeitamente clara e legível. Não será fornecido no IFSP Câmpus Catanduva, antes, durante e após as matrículas, qualquer serviço de
digitalização ou impressão destes documentos.

11.6.11.6. Para a efe vação da matrícula, assim que retornarem as a vidades educacionais presenciais no IFSP Câmpus Catanduva, o
candidato deverá apresentar os originais de toda a documentação anexada no ato da inscrição e da matrícula em prazo a ser definido pela
Coordenadoria de Registros Acadêmicos. Este prazo terá ampla divulgação e publicidade nos murais e no portal oficial do câmpus
(ctd.ifsp.edu.br), não podendo o(a) estudante alegar desconhecimento posterior. O(a) estudante que não apresentar a documentação no
prazo estabelecido poderá ter sua matrícula cancelada.

11.7. 11.7. O “Formulário de Matrícula” deverá ser assinado pelo estudante, quando maior de 18 (dezoito) anos. Em caso de estudante menor
de 18 anos, a matrícula deverá ser preenchida e assinada pelo responsável, que deverá enviar cópia do documento de iden ficação junto
à documentação prevista no item 11.2. A assinatura no formulário de matrícula deve ser igual à disposta no documento enviado pelo
responsável.

11.8.11.8. Na falta dos documentos mencionados, a matrícula não será efetivada e o candidato perderá sua vaga.

12. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO12. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

Quadro 4. CronogramaQuadro 4. Cronograma

AtividadeAtividade DataData

Inscrições 01 e 02/03/2021

Homologação das inscrições 03/03/2021

Apresentação de recursos da homologação das inscrições 03/03/2021



Resultado da análise de recursos da homologação das inscrições 04/03/2021

Resultado Final 04/03/2021

Matrícula 05 e 06/03/2021

 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Os casos não previstos neste edital serão resolvidos pela Direção Geral do Câmpus Catanduva.

 

Catanduva, 05 de janeiro de 2021.

 

Osvaldo Severino Junior

Diretor Geral
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