DIRETORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES EMPRESARIAIS

EDITAL 05/2018
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus de
Fortaleza, por meio do Diretor de Extensão e Relações Empresariais, no uso de
suas atribuições, faz saber aos interessados que estarão abertas as inscrições para
os MINICURSOS DE ROBÓTICA EDUCACIONAL.

1. ROBÓTICA EDUCACIONAL
O objetivo desta iniciativa é capacitar estudantes de escolas da rede pública de
Fortaleza e Região Metropolitana, do 9º ano do ensino fundamental ao 3º ano do
ensino médio, ofertando minicursos na área de tecnologia. Os minicursos serão
realizados no campus de Fortaleza do IFCE, afim de motivar os estudantes a
ingressarem nesses cursos e contribuir com a formação técnica e amadurecimento
profissional deles, além de estimular a socialização, a comunicação, o raciocínio
lógico, as capacidades empreendedoras, criativas e inovadoras.

2. DAS VAGAS
Serão ofertadas dezoito (18) vagas para cada minicurso, estando distribuídas da
seguinte forma:

Atividades

Carga
Horária

Vagas

Horário

Data

Oficina Arduino

4h

18

das 13h às 17h

segundas-feiras

Oficina LEGO

4h

18

das 13h às 17h

terças-feiras

Oficina App Inventor

4h

18

das 13h às 17h

terças-feiras

Oficina Latex

4h

18

das 13h às 17h

quartas-feiras

Oficina Raspberry Pi

4h

18

das 13h às 17h

quintas-feiras

Oficina Impressão 3D

4h

18

das 13h às 17h

quintas-feiras

3. DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO
As inscrições serão realizadas nos dias 5 e 6 de abril de 2018, exclusivamente
pelo portal www.ifce.edu.br.
A inscrição implica, automaticamente, o conhecimento e a tácita aceitação das
condições estabelecidas pelo campus de Fortaleza do IFCE neste Edital, das quais
o candidato ou seu representante legal não poderão, em hipótese alguma, alegar
desconhecimento.
O candidato menor de idade deverá estar acompanhado de seu responsável.
São de inteira responsabilidade dos candidatos as informações prestadas no ato
da inscrição, e serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam
às determinações contidas neste Edital.
As vagas serão preenchidas mediante ordem de inscrição realizada pelo portal,
(www.ifce.edu.br) nos dias 5 e 6 de abril de 2018.
Serão aceitas inscrições até três vezes o número total de vagas por curso, afim
de implementar o banco de suplentes, para o caso da desistência ou da não
efetivação da matrícula no período indicado.

4. DA INSCRIÇÃO E DA MATRÍCULA
As inscrições são gratuitas e serão realizadas por meio de formulário de inscrição
on-line (disponível no site do campus de Fortaleza do IFCE), com informações
fornecidas pelo candidato, no período de 5 e 6 de abril de 2018.
O candidato deve indicar no ato de inscrição turma e horário e o minicurso de que
pretende participar.
A inscrição do candidato selecionado só poderá ser feita via portal do IFCE,
www.ifce.edu.br. Não serão aceitas inscrições presenciais, via postal, via fax e/ou
via correio eletrônico.
A matrícula deverá ser feita de 9 a 13 de abril de 2018 no campus de Fortaleza do
IFCE.
O candidato deverá comprovar, com declaração da instituição de ensino, que é
estudante de escola pública do 9º ao 3º ano de ensino fundamental ou médio, localizada
em Fortaleza ou Região Metropolitana.

5. CRONOGRAMA
As atividades relacionadas a este Edital deverão ser realizadas nos prazos
estabelecidos a seguir:
1. Inscrições: 5 e 6 de abril de 2018
2. Matrícula: de 9 a 13 de abril de 2018

6. DATA PREVISTA PARA AS AULAS
As aulas estão previstas para serem realizadas de acordo com as datas abaixo:

Oficina Arduino

Seg.

09/abr/18

21/mai/18

03/set/18

20/ago/18

22/out/18

Oficina LEGO

Ter.

17/abr/18

29/mai/18

11/set/18

28/ago/18

30/out/18

Oficina App
Inventor

Qua.

24/abr/18

05/jun/18

08/ago/18

19/set/18

07/nov/18

Oficina Latex

Qua.

02/mai/18

22/08/2018

26/set/18

03/out/18

14/nov/18

Oficina
Raspberry Pi

Qui.

10/mai/18

16/08/2018

09/ago/18

11/out/18

22/nov/18

Oficina
Impressão 3D

Qui.

17/mai/18

23/ago/18

16/ago/18

18/out/18

29/nov/18

7. DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela equipe executora do projeto
ROBÓTICA EDUCACIONAL.

EDSON DA SILVA ALMEIDA
Diretor de Extensão e Relações Empresariais
Campus de Fortaleza do IFCE

