DIRETORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES EMPRESARIAIS

CURSO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO
EDITAL 12/2017

O diretor de Extensão e Relações Empresariais do campus de Fortaleza do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados
que estarão abertas as inscrições para o minicurso Empreendedorismo e Inovação.

1. Do objeto do minicurso
1.1. A proposta primordial é capacitar os alunos do IFCE, seus egressos e as pessoas da
comunidade sobre conhecimento de empreendedorismo e inovação com metodologias
apropriadas de educação empreendedora e inovadora, visando desenvolver em cada interessado
o espírito empreendedor e inovador, estimulando a criação de negócio próprio logo após a
capacitação, direcioná-los para a incubadora e, posteriormente, para a aceleradora de negócios
e para o parque tecnológico e, finalmente, para o mercado de trabalho com maior possibilidade
de sucesso.
1.2. As aulas serão realizadas nas segundas, quartas e sextas-feiras das 18h30 às 21h30 no
campus de Fortaleza do IFCE, no período de 15 a 29 de janeiro de 2018.

2. Das vagas
2.1. O campus de Fortaleza do IFCE disponibiliza 20 vagas, sendo: 10 para a comunidade
interna e 10 para a comunidade externa.

3. Das inscrições
3.1. As inscrições são gratuitas e serão realizadas por meio de formulário de inscrição on-line,
com inscrições fornecidas pelo candidato, e que estará disponível no período de 22 a 27 de
novembro de 2017 no site www.ifce.edu.br/fortaleza.
3.2. A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição e a matrícula do candidato desde que
verificada qualquer falsidade nas declarações e/ou qualquer irregularidade constatada durante
a entrevista e/ou nos documentos apresentados.

3.3. Requisitos para inscrição: estar cursando técnico integrado ou ter concluído o ensino
médio em escola pública; e residir em Fortaleza ou na Região Metropolitana de Fortaleza.

4. Do processo seletivo
4.1. O processo seletivo para o minicurso de Empreendedorismo e Inovação constará de um
sorteio envolvendo os inscritos, que ocorrerá no dia 29 de novembro de 2017, às 10h, na
Diretoria de Extensão do campus de Fortaleza do IFCE. Serão sorteados 40 candidatos, 20 para
a lista de classificados e 20 para a formação do cadastro de reserva.
4.3. A lista dos sorteados será divulgada em 30 de novembro de 2017 no endereço eletrônico
www.ifce.edu.br/fortaleza e na Diretoria de Extensão do campus de Fortaleza do IFCE.

5. Do resultado final
5.1. A classificação final será feita em ordem crescente do sorteio do processo seletivo e
divulgada no site www.ifce.edu.br/fortaleza e na Diretoria de Extensão do campus de Fortaleza
do IFCE.
5.2. Os demais classificados ficarão no cadastro de reserva, podendo ou não ser chamados
conforme disponibilidade de vagas para o minicurso.
6. Das matrículas e das reclassificações
6.1. Os candidatos classificados deverão comparecer à Diretoria de Extensão do campus de
Fortaleza do IFCE para realizar suas matrículas (com a ficha de matrícula preenchida, fornecida
pela Diretoria de extensão) em 14 e 19 de dezembro de 2017 no horário das 7h às 20h.
6.2. Estando o candidato impedido de realizar sua matrícula, esta poderá ser feita por seu
representante legal mediante procuração por escrito e assinada pelo candidato.
6.3. Para os candidatos menores de 18 anos, a ficha de matrícula deve ser, obrigatoriamente,
assinada também pelo seu representante legal.
6.4. O candidato aprovado e classificado que, por qualquer motivo, não efetuar a matrícula no
período estipulado perderá o direito à vaga e será substituído pelo primeiro candidato da lista
de classificáveis e assim sucessivamente.
6.5. Ocorrendo desistência de matrícula, a coordenadoria local do minicurso
Empreendedorismo e Inovação fará chamada dos candidatos classificáveis, obedecendo à
ordem de classificação.
6.6. As aulas se iniciam em 15 de janeiro de 2018 e terminam em 29 de janeiro de 2018.
Fortaleza, 21 de novembro de 2018.
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