
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus

Salgueiro torna pública a abertura das inscrições para o Curso de Extensão CURSO DE
INICIAÇÃO À PROGRAMAÇÃO APLICADA À ROBÓTICA, respeitando o limite de

vagas fixadas neste edital. O curso gratuito na modalidade presencial tem como objetivo:

utilizar a aprendizagem baseada em projetos como metodologia ativa de ensino- aprendizagem

e kits de robótica educacional. Tendo como foco: trabalhar introdução à programação utilizando

kits de eletrônica baseados na plataforma Arduino; apresentar os fundamentos da programação

por meio da plataforma mBlock; controlar sensores e atuadores por meio da programação;

trabalhar os conceitos de aprendizagem baseada em projetos; Praticar os conceitos por meio de

projetos de eletrônica e robótica.

O presente edital destina a formação de 01 (uma) turma, com 10 (dez) vagas destinadas a

candidatos que sejam comprovadamente professores em turmas de 8º e 9º ano do ensino

fundamental da rede pública de ensino. A classificação dará por ordem cronológica de

inscrição. O curso terá carga horária total de 20 (vinte) horas. Como pré-requisito de acesso

deve-se ser professor atuante em turmas de 8º e 9º ano do ensino fundamental da rede

pública. Apenas em caso de vagas sobressalentes serão contemplados professores de ensino

médio ou de outras turmas do ensino fundamental da rede pública.

O acesso se dará conforme critérios estabelecidos no Edital para o processo seletivo

simplificado para ingresso no curso de Extensão. As pré-inscrições são gratuitas e deverão ser

realizadas entre os dias 27/07 e 09/08 de 2022. A Ficha de pré-inscrição deve ser devidamente

preenchida no endereço eletrônico: https://forms.gle/de3f4Res3gYtcGjR6. O(a) candidato(a)

deverá anexar comprovante de vínculo com uma instituição escolar pública, atestando em

quais turmas e disciplinas o professor está atuando no segundo semestre de 2022. Esse

documento pode ser uma declaração de atividade docente, emitida pela própria instituição e

deverá ser anexada no formulário de inscrição.

https://forms.gle/de3f4Res3gYtcGjR6


Comprovadamente atuar como professor(a) em turmas de 8º e 9º ano do ensino

fundamental da rede pública. Em caso de vagas sobressalentes serão contemplados

professores de ensino médio ou de outras turmas do ensino fundamental da rede pública.

Encontros presenciais das 08 às 12 horas da manhã, na sala do Laboratório Maker do campus
Salgueiro do IFSertãoPE. Data estabelecida para o início das aulas (dia 15/08/2022) com o
término previsto para o dia 19/08/2022.

O resultado do processo seletivo com os nomes dos(as) candidatos(as) selecionados(as) será

divulgado no endereço eletrônico IFSertãoPE - SALGUEIRO EDITAIS 2022
(ifsertao-pe.edu.br) na no dia 10/08/22, até às 23:59h.

Dia 01 – Apresentação do curso, aprendizagem baseada em projetos e primeiros circuitos; Dia

02 – Introdução à programação e primeiros projetos; Dia 03 – Projetos com atuadores; Dia 04 –

Projetos com sensores; Dia 05 – Montagem do kit de robótica e projeto final.

Caberá à coordenação de extensão deliberar sobre o edital e o processo seletivo. Os casos

que exijam decisões de ordem superior, serão submetidos à Direção Geral do campus

Salgueiro, para apreciação. Os (as) candidatos (as) que não atenderem aos dispositivos deste

edital ou prestarem quaisquer informações falsas na ficha de inscrição serão desclassificados.

Salgueiro, 26 de julho de 2022.

Josenildo Forte de Brito
Diretor Geral / IFSertãoPE
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