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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE POS€RADUAçÃO LÁTO
SE^rSU em Tecnologias Digitais Aplicadas à Educação (TecDAE)

EDITAL N.o 11, de 26 de Setembro 2018

A RETTORA DO TNST|TUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CtÊNCtA E TECNOLOGTA DO
SERTÂO PERNAMBUCANO, no uso da competência que lhe foi delegada pela pelo
Decreto Presidencial, de 1210412016, publicado no D.O.U. de 1310412016. e tendo em vista
o Decreto no 7 .31212010 e a PoÍtaria do MEC no 1 .103 de 0811112013, publicada no DOU de
1111112013 e a Resolução CONSUP/IF Sertão - PE no 17, de í5 de maio de 2017, por
meio da Pró-Reitoria de Pesquisa, lnovação e Pós-Graduação - PROPIP torna público,
para conhecimento dos interessados, o presente Edital, contendo normas, rotinas e
pÍocedimentos que orientam o Processo Seletivo para Pós-Graduação Lato Sensu,
visando o preenchimento de vagas no ano de 2018 para o curso de Tecnologias Digitais
Aplicadas à Educação (TecDAE).

TíTULO I- oAS DISPoSIÇoES GERAIS

Art. 1' - A Íealização do processo de seleçáo Íicará a cargo da Comissâo nomeada pelo

Diretor Geral do lF SERTÃO-PE, Campus Petrolina, por meio da Portaria n'.274, de 18

de julho de 2018. A ela caberá planejar, coordenar e executar o Processo de

Seleçâo/2018 e tornar públicas todas as informações relativas.

Àrt. 2" - O presente Edital orienta e regulamenta procedimentos para a reallzação de

inscriçÕes para o Curso de Especializaçáo, na modalidade semipresencial do lnstituto

Federal de Educaçáo, Ciência ê Tecnologia do Sertáo Pernambucano (lF Sertáo - PE),

Campus Petrolina.

Art. 3' - A ofeÍa de cursos de Especialização vinculado ao curso de Licenciatura em

Computação do lF SERTÃO-PE, Campus Petrolina, fundamenta-se no Decreto no 5.154

de 23 de julho de 2004, alterado pelo Decreto n. 8.268, de 1B de junho de 2014; Lei no

11.892, de 29 de dezembro de 2008; Resolução CONSUP n" 11, de 16 de maio de 2017;

art. 39 § 2e lnciso I da Lei de DiÍetrizes e Bases da Educação Nacional e Diretrizes para

oferta de Formação lnicial e Continuada ou de QualiÍicaçáo profissional no lF SERTÁO-

PE-
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TíTULO II . NATUREZA DA EsPEcIALIzAçÂo EM TEcNoLoGIAs DIGITAIS
APLICADAS A EDUCAçÂO (TECDAE)

Art.so - O TecDAE destina-se à Profissionais portadores de diploma ou certificado de
conclusão de curso superior em qualquer área, que tenham interesse em desenvolver
trabalhos nas áreas de concentraçáo disponíveis no cuÍso.

Art.6o - O curso possui dois (02) eixos temáticos, a saber:

Eixo 0í. Educação em Computação: temas relacionados ao ensino e à
aprendizagem de Computaçáo. Abrangendo metodologias, práticas, currículos e
outros elementos relacionados ao ensino-aprendizagem de Computaçáo, em
todos os níveis e modalidades de ensino.

Eixo 02. Computação na Educaçâo: temas relacionados ao projeto e
desenvolvimento de hardware e sofh/vare aplicados à educação. Abrangendo
estudos cientíÍicos, metodológicos e práticos de uso dos computadores para

LINHAS DE PESQUISA

Ensino e aprendizagêm com metodologias inovadoras aplicadas ao ensino da
computação: dêsenvolvimento e avaliação de metodologias de aprendizagem ao ensino
de Engenharia de Software, Banco de Dados. Redes dê Comunicaçóes e Segurança da
informação.

Ferramentas e métodos para o ensino e aprêndizagêm dâ computação: ensino e
aprendizagem de computaçáo atÍavés de metodologias difêrênciadas, por exemplo,
ênsino de contêúdos especíÍicos com uso de melodologías lúdicas; Métodos baseados
em referenciais nacionais e internacionais; Aplicação de ferramentas de softwares para o
ensino e aprendizagêm em computação.

Pensamento Computacional: desenvolvimento e avaliação de metodologias de ensino
e aprendizagem que desenvolvam habilidades dê usar o computador como instrumento
de aumênto do poder cognitivo e operacional humano na resolução de problemas.

Aprendizagem significativa e as novas
possibilidades da aplicação das teorias da
tecnologias nâ construção do conhecimento.

tecnologias: estudo e
apÍendizagem mediadas

análise das
pelas novas

Avaliação da aprendizagem e as tecnologias digitais: avaliação da aprendizagem e os
novos contextos, utilizaçáo de plataformas digitais com recursos que facilitam a avaliação
processual; lnterfaces voltadas à produção ê avaliação coletiva: Avaliaçáo de processos
educacionais envolvendo aprendizagem móvel e ubiqua.

.

Art.4o - O curso de Pós-Graduação "Lato Sensu" em Tecnologias Digitais Aplicadas à

Educaçáo (TecDAE) é uma modalidade de qualificaçáo Semipresencial (30% das aulas

presenciais e 70% EAD) para aperfeiçoamento profissional de curta duração, com

objetivo de formar proÍissionais especializados na área de tecnologaas digitais que

favoreçam as competências e habilidades dos alunos, promovendo o uso das tecnologias

inovadoras aplicadas à educação e contribuindo para o desenvolvimento regional no qual

o curso está inserido.

t.
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resolver uma ampla variedade de problemas. Como também, aplicaÇão das
tecnologias digitais em espaços formais e náo formais de êducação.

LINHAS DE PESQUISA

Ensino e apÍendizagem com metodologias inovadoras aplicadas ao ensino da
computação: desenvolvimento e avaliação de metodologias de aprendizagem ao ensino
de Engênharia de Software, Banco de Dados. Redes de Comunicaçóes e Segurança da
informaçáo.

Pensamento Computacional: desenvolvimento e avaliaçáo de metodologias de ensino e
aprendizagem que desenvolvam habilidades de usaÍ o computador como instrumento de
aumento do podeÍ cognitivo e opeÍacional humano na Íesolução de problemas.

EngenhaÍia dê software aplicada a êducação: concêpção. desenvolvimento e a
avaliação de soluçóes das Tecnologias Digitais da lnformaçáo e da ComunicaÉo, paÍa
promoçáo da aprendizagem; Modelagem ê desenvolvimento de conteúdos êducacionais.

Design de lnterfaces Educacionais: concepção, desenvolvimento e a avaliação de
inteíaces educacionais que envolvam processos, aspectos de interaÉo, métodos e
técnicas de avaliaçáo da inteÍaçâo em ambientes educacionais; DiÍetrizes paÍa o projeto
de intêrfaces educacionais.

Ensino a Distância: análise e construção de novos conceitos e práticas pedagógicas que

respondam às necessidades de alunos e proÍessores que atuam nessa modalidade de
ensino; concepÉo e avaliação de Íormas diversiÍcadas de interação, registro e eventual
classiÍicaçáo dessas interaçôes e as ÍoÍmas de intervençáo do professoí com os pares e
alunos.

Games e Gamificação na Educâçâo: espaço dos.iogos no contexto escolar; Estudos
introdutórios sobre desenvolvimento de iogos para a educaçâo, ConstruÉo de modêlos
gamilicados para o ensino (Mecânica, dinâmicas e Componentes)

Ensino HíbÍido: desenvolvimento, integraÉo e avaliaÉo de diÍeíenles momentos de
aPrendizagem que buscãm concilaaÍ o uso das tecnologias digitais ao espaço da sala de
aula tradicional por mero de aula diferenciadas. combinando momentos de estudo
pÍesencial e à distância. modelo de sala de aula invertida. rotação por estaçóes, denke
outros.

Motivando o lnterêsse pela Computaçâo: concepção de açóes e estÍatégias de
estímulo ao interesse pela computação enquanto ciência.

TíTULo III - VAGAS oFEREcIDAS

Art. 7' - Seráo oferecidas 25 (vinte e cinco) vagas para a Pós-Graduaçãro Lato Sensu em
Tecnologias Digitais Aplicadas à Educação - TecDAE no Campus petrolina destinadas aos
interessados que atendam aos requisitos do Edital.

Art. 8o - Caso hajam mais inscrições que o quantitativo de vagas, será organizado um
Ranking, da maior para a menor nota, disponibilizando a vaga de acordo com a nota final
obtida pelo candidato.
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Art. 9" - A Comissáo de Seleção decidirá sobre redistribuição de vagas (seja em
decorrência de nâo aprovação de proposta de trabalho ou por inexistência de candidatos) e
sobre casos não previstos neste Edital, bem como julgará os recursos apresentados
durante as etapas deste processo seletivo.

TíTULo rv - DAS tNScRtçoES

Art. 10 - As inscriçôes seráo realizadas presencialmente na Recepçáo do lF SERTÃO-PE,
Campus Petrolina, no perÍodo de 01 a 24 de outubro de 2018, em dias úteis, no horário
das th às 12h e das 14h às 17h, endereço Rua Maria Luiza de Araújo Gomes Cabral, S/N,
CEP: 56314-520 - Petrolina-PE. Poderão também ser realizadas via internet por meio do
link: https://goo.ql/forms/DdaigRujNzlo043A2 devendo ser anexados os documentos
exigidos

Art. 11 - No ato da inscrição, deveráo ser entregues os seguintes documentos:
l. Ficha de lnscriÇáo devidamente preenchida e assinada (ANEXO Vl)
ll. Proposta do Pre-Projeto de pesquisa em ate 05 (cinco) páginas conlendo Eixo Temático,
Linha de Pesquisa. Resumo, Titulo, lntrodução, Objetivos, Materiais e Metodos, Resultados
Esperados, Cronograma e Referências. As orientações dos itens e o modelo do cronograma
se encontram no Anexo lll deste edital;
lll. Cópia do Diploma ou Declaração original de Conclusão de Curso de Graduação
reconhecido por órgão competente do MinistéÍio da Educação, desde que tenha ocorrido à
colaÇáo de grau. Se o candidato ainda estiver concluindo o curso, deve apresentar uma
declaração da lnstituição de Ensino Superior de origem atestando que está no último
período do mesmo indicando as datas de conclusáo e colaÇão de grau. A matrícula dos
candidatos classificados só se efetivará mediante apresentação do Diploma ou Certidáo de
Colação de Grau do curso superior:
lV. Cópia do Histórico Escolar da Graduaçáo;
V. Curriculum no modelo da PlataÍorma Lattes, com as comprovâçôes organizadas de
acordo com a sequênc;a do Barema descrito no no Anexo lV.

Art. 12 - Sob nenhuma hipótese haverá recebimento de material fora do prazo;

§ 1. Nâo será permitida, sob nenhuma hipótese, a complementaçáo de documentação em
data posteÍior ao período de inscrições estabelecido no Cronograma de SeleÇão deste
Edital (ANEXO l).

§ 2. Caso a Comissáo de Seleção verifique a falsidade de algum documento ou inÍormaçÕes
não verídicas de algum candidato, em qualquer tempo. este será imediatamente excluído do
Processo Seletivo e do Projeto/Curso, e ficando sob pena de responsabilidade.

ParágraÍo único: A interposiçáo do resultado preliminar das inscriçôes será realizada pela
inteínet, por meio do link: E!p§.4Se94!&ú!§/ DlAeha araWcu igs 1 , no prazo improrrogável
de 24 (vinte e quatro) horas após publicação do resultado. Os resultados
(DEFERIDO/INDEFERIDO) serão divulgados no endereço eletrônico www.ifsertao-
pe.edu.br, sendo disponibilizado o resultado na íntegra paÍa o candidato através do
endereço eletrônico informado na inscrição.
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TiTULo v - Do PRocESso SELETIVo

Art. 13". A seleçáo dos candidatos será realizada pela comissáo nomeada, conforme Art.1'

I deste edital, por docentes do lF SERTÃO-PE. obedecendo às etapas descÍitas abaixo e
cronograma (Anexo l):

l. í'etapa - Eliminatória: Seráo analisados todos os resumos dos Pre-Projetos e cada um
receberá uma nota de 0 (zero) a 10 (dez), de acordo com os critérios descritos (ANEXOlll).
A avaliaçáo será realizada por uma banca composta de 3 (três) profissionais dos eixos
temáticos deste Processo Seletivo. Os resumos com nota inferior a 7 (sete) seráo
eliminados. Seguem para a segunda etapa o quantitativo de candidatos do dobro do
númeÍo de vagas.

ll. 2' etapa - Classificatória: Avaliação do Pre-projeto (conforme critérios descritos no
Anexo V). A avaliação será realizada por uma banca composta de 3 (três) profissionais dos
eixos têmáticos deste Processo Seletivo. O Pre-projeto deverá ser inscrito obrigatoriamente
em uma das linhas de pesquisa, conforme descriÇáo detalhada no Título ldeste edital. A
nota obtida nesta etapa terá valoÍ de 0,0 (zero) a í0,0 (dêz) e possui peso 7.

lll, 3a etapa - Classificatória: Análise de Cuniculum Lattes e Histórico de Graduaçáo
(conforme barema do Anexo lV). A nota obtida nesta etapa será constituída pela seguinte
equação: ng = (EP + PCT + HE)/3, sendo (AC = Análise do Currículo, EP = Experiência
ProÍissional, PCT= Produçáo Científica e Tecnológica e HE = Histórico Escolar). A nota
obtida nesta etapa terá valor de 0,0 (zeÍo) a 10,0 (dez) e possui peso 3.

Parágrafo Único - A etapa de eliminação por meio do Resumo do Pre-projeto, não ará

compor a nota Íinal do candidato. Para obtenção da nota final do candidato será utilizado a
equação a seguir: 11p= [(APx7) + (AC x 3)] / 10, sendo, (NF = Nota Final, AC = Análise do
Curriculo: AP = Análise Pre-Projeto). Nas notas serâo considerados dois decimais após a
vírgula. Serão aprovados os candidatos com nota maioÍ ou igual a 7,00 (sete) pontos.

Art. 14 Em caso de empate, seráo utilizados os seguintes critérios para desempate
conforme a ordem:

l. Maior idade;
ll. Maior tempo de atuaçáo na área de docência;
lll. Maior tempo de atuação na área de computaçâo.

TITULO VI . VALIDADE, CRONOGRAMA E RESULTADOS

AÍt. í5. O resultado do processo seletivo será válido para o preenchimento das vagas do
curso oferecido, com início das aulas conforme cronograma (ANEXO l).

Art. 16. O resultado paÍcial do Resumo, do Pre-projeto e da análise do Curriculum Lattes
conforme Art. 13" serão publicados de acordo com o cronograma (ANEXO l) no endereço
eletrônico: http://www.iÍsertao-pe.edu. br. Os recuÍsos poderáo ser encaminhados através do
e-mail: cp.tecdae@ifsertao-pe.qdu.br, ou entregue na recepÇão do campus petrolina,

conforme modelo (ANEXO Vll), respeitando as datas previstas no cronograma do edital.
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Art. 17. O resultado final da seleçáo será divulgado a partiÍ do dia 21 de dezembro de 20Í8
no site do lF SERTAO-PE //www.ifsertao-Pe.edu.br

Arl. 18. As vagas serão preenchidas pelos candidatos aprovados, na ordem crescente. de
acordo com sua classificaÇão. Na hipótese de haver desistências de candidatos
classificados, poderá haver remanejamento de candidatos aprovados obedecendo-se à
ordem de classiÍicaçáo. Este procedimento será efetuado exclusivamente por meio de
divulgação no site da instituição.

Parágrafo Único - A Comissáo de Seleçáo reserva-se o direito de não preencher as vagas
previstas.

Art. 19. Os candidalos que náo forem aprovados e classificados nas vagas disponíveis teráo
o prazo de 3 (Íês) meses, a partir da data da divulgaçáo do resultado final, para retirar seus
documentos de inscrição na Coordenação de Pesquisa do Campus Petrolina.

Parágrafo Único - Os documentos não retirados no reÍerido p,azo lrcaÍâo sujeitos à
inutilizaçáo.

TíTULo vil - Do LocAL, MATRicULA, DURAçÃo Do cuRSo E DESLTGAMENTo

Art. 21. As matriculas dos alunos selecionados serão realizadas na Secretaria de Controle
Acadêmico do Campus Petrolina para a Pós-Graduação LaÍo Seí,su em Tecnologias
Digitais Aplicadas à Educação, em data divulgada após o resultado da seleçáo, devendo
ser entregues cópias dos seguintes documentos: CPF, RG, comprovante de residência,
título de eleitor com comprovação de última votaçáo, diploma ou histórico escolar da
graduação e carteira de reservista (para alunos do sexo masculino), alem de duas Íotos
3x4. Todos os documentos citados deverão estar acompanhados do original no ato da
matrícula.

Art. 22. Os encontros presenciais ocorreÍão nos seguintes dias e horários: terça-feira e,
quinta-feira das í th00min às 22h00min.

Art. 23. O curso terá duraçáo de até 18 (dezoito) meses, contendo disciplinas de caráter
técnico, variando sua carga horária entre 30h (trinta) e 60h (sessenta) horas com 150/o

(quinze) deste tempo êm cada disciplina destinado a atividades práticas, sejam elas
laboratoriais, em campo ou em grupo, além de uma disciplina de Seminários Temáticos com
30h (trinta) horas, e uma disciplina de Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
com 30h (trinta) horas, perfazendo uma caÍga horária total de 360h (trezentos e sessenta)
horas, distribuídos nos componentes cuÍriculares descritos no Anexo Vlll.

ParágÍaÍo Unico - A avaliação dos alunos ocorrerá em Íunçáo da participaçáo e
envolvimento nas atividades sugeridas e sistematizadas pelos docentes de cada disciplina,
considerando os conteúdos e os objetivos do currículo do curso. sendo exigido o
desempenho da média mínima de 70% (setenta). e de frequência de 75% (setenta e canco),
sendo o controle de frequência feito por meio do diáÍio de classe de cada docente do curso,

Art. 20. O curso será ministrado no lF SERTÃO PE - Campus Petrolina.
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e em concordância com normas estabelecidas pelo Colegiado de Cursos de Pós-
GÍaduaçáo Lato Sensu. Ademais, a avaliaÇáo será expressa pelos conceitos e indicadores
mencionados no Art. 32 da Resoluçâo n.o 006, de 11 de julho de 2008.

T|TULo vIII - Do cERTIFICADo

A'ft. 24- Os alunos que concluirem o Curso de Pós-Graduaçáo Lato Sensu com
apÍoveitamento acadêmico satisfatório conÍoÍme Regulamento Geral dos cursos de Pós-
GÍaduação Lato Sensu e Stricto Sensu do lF SERTÃO-PE, Resolução 006/2005, receberão
certificados emitidos e Íegistrados pelo lF SERTÃO-PE.

T|TULo tx - DAS DrsPosrçóES F|NArs

Art. 25. A Comissáo de Seleção divulgará normas complementares e avisos oficiais, sempÍe
que necessário.

Art.26. A Comissão de Seleçáo é soberana quanto à aplicação dos critérios de avaliaçáo
do processo de seleção deÍinidos neste Edital.

Atl. 27. A validade do concurso de seleção expirar-se-á após o preenchimento das vagas,
conforme estabelecido nos Arts. 15 e l6 do presente Edital.

Art. 28. De acordo com os critérios descritos no Art. 35, I a lV da Resoluçáo n.o 006, de 11

de julho de 2008, o aluno será automaticamente desligado do curso de Pós-Graduaçáo, nos

seguintes casos:
l. A partir do primeiro periodo cursado, obtiver o coeficiente de regulamenlo inferior ao valor
mínimo fixado no regulamenlo do curso, que não poderá ser inferior a 2,5:
ll. Obtiver nível D ou E em qualquer atavidade repetidai
lll. Exceder o prazo máximo estabelecido no projeto de curso.
lV. For reprovado duas vezes no mesmo exame de qualificação;
V. Não efetuar matrícula no periodo previslo em cada semestre letivo.

Art. 29. Em casos de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com a comissâo
através do email: cp.tqcllae@!fse[eo-pe.edu.bÍ

Art.30. Os casos omissos e as situaçÕes náo previstas neste Edital serão analisados pela
Comissáo de seleção 2018, juntamente com a Pró-Reitoria de Pesquisa, lnovação e Pós-
Graduaçâo do lF SERTÃO-PE.

Lista indicativa de anexos citados na disposiçáo do Edital.

ORDEM ANEXO DESCRTÇÃO

ANEXO I cRoNoGRAMA DE SELEÇÃO

02 ANEXO II DETALHAMENTO DOS iTENS DO PRE.PROJETO

03 ANEXO III BAREMA AVALIATIVO DO RESUMO
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04 ANEXO IV BAREMA AVALIATIVO DO PRE.PROJETO

05 ANEXO V BAREMA AVALIATIVO DO CURRICULUM VITAE
06 ANEXO VI FORMUúRrO DE tNSCRtçÃO

07 ANEXO VII FORMUúRIO DE IMPUGNAÇÃO / INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO

08 ANEXO VIII COMPONENTES CURRICULARES DO PROGRAMA

Petrolina-PE. 26 de Setembro dê 2018.

lb;, )*., l. CIL,^La),
Clesi{ponas de Oliveira da Silva

Diretor Geral do Campus Petrolina em Exercício
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EDITAL DE pRocESSo sELETtvo pARA cuRso oe póscnaouAÇÂo LÁro
SEffSU em Tecnologias Digitais Aplicadas à Educação (TecDAE)

EDITAL N.o í1, de 26 de Setembro 2018

ANEXO I . CRONOGRAMA DE SELEÇÃO

Obs.: O resultado de cada evento e todas as informaçôes pertinentes ao Processo
Seletivo será divulgado no site: w!"-!r.iÍsertao pe,edLr.br

DATA EVENTO

26/09/2018 Publicaçao do Edital

27t09

28/09/2018 Resultado dos pedidos de impugnaÇão

Período de lnscrições

25 a 30/10/201 8 Divulgaçáo da homologação das inscriÇÕes

3'l/10 e
01t1'1t2018

lnterposiçâo de recursos sobre a homologaçâo das inscriçóes. Obs.:
As inlerposiçóes devem ser encaminhadas para o e-
mail:cp.tecdae@ifsertao-pe.edu.br

05t11t2018
Resullado da interposição de Íecursos contra indeferimento das
inscraÇóes

13t1'.U2018 Resultado parcial da etapa I

14 e '1611112018 lnterposiÇão de recursos contra o resultado parcial da etapa I

19t',t1t2018
Resultado da lnterposiçáo de Recursos contra o resultado parcial da
seleÇáo

Ate 30/1 't /201 I Resultado parcial da etapa ll

03 e 0411212018 lnterposição de recursos contra o resultado parcial da etapa ll

06t12t2018
Resultado da lnterposiçáo de Recursos contra o resultado parcial da
seleÇâo

't3t12t2018 Resultado parcial da etapa lll

14 e 1711212018 lnteÍposição de recursos contra o resullado parcial da etapa lll

19t12t2018 Resultado da lnterposiçáo de Recursos contra o resultado parcial da
seleÇão

Até 21t12t2018 Divulgaçáo do Resultado Final

07 a 1110112019 Período de MatrÍculas

211O1t20',t9 Aula lnaugural no auditório central do Campus Petrolina

Período para impugnação das Clausulas do Edital

0'l a 2411012018

r



sERVIçO PUBLTCO FEOERAL
u-tNtsÍERto DA EDUCAçAO

II{STITUTO FEOERAL DE EOUCAÇÃO, CtÊNCn E ÍECNOLOGTA OO SERTÂO PERNÂXTBUCAiTO
Campus P€trolina: , Ru. Ma.ia Luiza dê Arâúio Gomês CebÍal, SrN, João dê Deus, CEP 563í6686 - Potrolin..PE, tol.

$712101 4324

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE PÓS.GRADUAçÀO UTO
SE,VSU em Tecnologias Oigitais Aplicadas à Educação (TecDAE)

EDITAL N.' 11, de 26 de Setembro 2018

ANEXO II - DETALHAMENTO DOS iTCUS OO PRE.PROJETO

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

10. 11ô 12"
1

iJ
l

s

Etxo Ver Titulo ll do Edital

LINHA DE PESQUISA

RESUMO
Contendo: contextuâlização do tema, a lacuna, objetivos, metodologia
proposta para solucionar o pÍoblema e os rêsultados esperados. Deve
conter apÍoximadamente 250 palavras.

INTRODUçAO

ldentificaçâo objetiva do problema alvo, explicitando as relaçóes
causa/efeito, com o apoio de litêratura citada no texto, justiÍicando a
importância e a relevância no contexto da área inserida, do ponto de
vista cientííco. tecnológico, sócio-econômico ê ambiental.

OBJETIVOS

Geral: lnÍormações sucintas sobre a Íinalidade da pesquisa. O objetivo
geral focaliza a contribuiçáo da pesquisa para a soluçáo (parcial ou
total) do problema alvo.
- Especiícos: Os objetivos especificos abordam questôes particulares
do objetivo geral. Desdobramento do item anterior, com indicaçáo clara
da inovaçáo (produto, processo. sistema ou serviço) ou do
conhêcimento a sêr obtido.

MATERIAIS E
METODOS

Deve conter uma descÍiçáo breve, porém suficiente paÍa possibilitar a
repetiçáo da pesquisa. Os materiais utilizados, bem como a
metodologia da pesquisa. sua conduçâo e análise devem ser descÍilos
com clareza e prêcisáo. Os processos e técnicas já publicados e
amplamente conhêcidos sâo refêrenciados por citaçáo.

RESULTADOS
ESPERADOS

Citar os eventuais benefícios cientiícos, tecnológicos. econômicos,
sociais e ambienlais espeÍados.

REFERENCIAS
Somente deveráo seÍ listados os documentos efetivamente citados no
pré-projeto. Utilizar ABNT com ordem alfabética crêscente dos autoÍes.

Quantidade máxima permitida de páginas:05 (cinco)

í,et.§*7

.l

1

tlo

tl

ffi

Ver Titulo ll do Edital.

TITULO
O título deve indicar prêcisamente o conteúdo, representar com
clareza, precisâo ê objetividadê a pesquisa, utilizando-se de palavras
chaves oriundas do texto.

r
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tl.rsTtTuTo FEDERAL OE EOUCAçÃO, ClÊNCÁ E TEC]{OLOGTA DO SERTÂO PERT,TA BUCANO
Campus PetÍollna: , Rua aria Luizâ d. A.aúio Gomo3 Cabral, S/N, Joáo de O6us, CEP 563Í6{86 - Pot,olina-PE, t€l-

lETl 2101 1321

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE POS.GRADUAçÃO LÁTO
SEÂ/SU em Tecnologias Digitais Aplicadas à Educaçâo (TecDAE)

EDITAL N.' í 1, de 26 de Setembro 2018

ANEXO III - BAREMA AVALIATIVO DO RESUMO

Os Resumos dos Pre-Projetos para seleÇão ao Curso de Pós-Graduaçáo Lato Sensu em
Tecnologias Digitais Aplicadas à Educação (TecDAE), seráo avaliados por 3 (três)
professores de acordo com a linha de pesquisa escolhida pelo candidato(a), integrantes da
comissáo de seleçáo 2018 e devidamente constituidos mediante Portaria.

Item Habilidade na escrita Pontuação

0l Contextualizaçáo do tema proposto e

Lacuna
2.5

02 Objetivos 2.5

03 Metodologia 2.0

04 Resultados/conclusÕes e perspectivas 1.5

05
Capacidade de produÇão Textual -
Coesáo e Coerência

1,5

TOTAL 10,0

r
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sERVIçO PUBLICO FEOERAL
MIIISTERIO OA EOUCAÇAO

tNsflTUTo FEDERÁL oE EoucAÇÃo, ctÊNcÁ E TEcNoLocrA oo sERTÀo pERNA BUcaT{o
Câmpus Pslrolina: , Rua Maria Lu12â do Ar.újo Gomss Cabral, S/rl, João de D6us, CEP 56316S86 - Pêtrolina.PE, tel.

(87) 2t0't 4324

EDITAL DE pRocEsso sELETtvo eARA cuRso oe pós-cnloueçÃo uro
SE/VSU em Tecnologias Digitais Aplicadas à Educação (TecOAE)

EDITAL N.o 11, de 26 de Setembro 2018

ANExo tv - BAREMA AvALtATtvo oo pnÉ-pRouero

O Pre-Projeto de pesquisa para seleção ao Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em
Tecnologias Digatais Aplicadas à Educação (TecDAE), será avaliado a partir dos seguintes
aspeclos:

Atende Atende em
Pa rte

Não
atende

Elementos estruturais a serem analisados

0r. TNTRoDUÇÂo E DELTM|TAçÃo Do rEMA
ClaÍeza 5,0 2,5 0

5,0 2,5 0

Pertinencia ao Têma 10,0 5,0 U

II. JUSTIFICATIVA
ClaÍeza 10,0 5,0 0

5,0 2,5 0Adequada ao tema
t. oBJETtVOS

0ClaÍeza 5,0 2,5
Coesão 5,0 2,5 0

Suficientes à investigação '10,0 5,0 U

IV. METODOLOGIA

0ClaÍeza í 0,0 5,0
Aplicável 5,0 2,5 0

V. RESULTADOS/PERSPECTIVAS

0Adequados ao tema 5,0 2,5

I

I

I

I

Coesão

r
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Campus PetÍolina: , Rua i/laÍia Luiza ds Araúio Gomes Cab.al, S/l{, Joâo de Oous, CEP 563'16486 - Pslrolina-PÊ, tol.

p7l2101 4321

ANEXO V - BAREMA AVALIATIVO DO CURRICULUM VITAE

ITENS PONTUAÇÃO

1. Experiência ProÍissional
Máximo de '10

pontos
1.1. Docência ou experiência profissional (minimo 6 meses) no
ensino superioÍ

2 por semestre

'1.2. Docência ou expeÍiência profissional (minimo de 6 meses)
ensino médio

'1 por semestre

1.3. Especializaçáo Lato Sensu na área ou áreas afins 3 outÍas áÍêas 2

1.4. Ter cursado ensino técnico ou supeÍioÍ no lF Sertâo-PE 5 por curso

2. Produção cientifica ou tecnológica Máximo de 10
Pontos

2.1. AutoÍia de livro na área da pós-graduaçáo 5 por livro

2.2. AutoÍia de capitulo de livro na área pós-gÍaduaçáo 3 por capitulo de
livro

2.3. Artigo publicado em periódico 5 por artigo

2.4. Adigo publicado em congressos 3 poÍ artigo

2.5. Artigo publicado em jornadas e simpósios na área ou área afim 1 por artigo

3. Histórico escolar da graduação Máximo de '10

pontos
Coeficiente de rendimento no histórico entre 0 atê 3.99 3 pontos

CoeÍlciente de rendimento no histórico entrê 4 até 6,99 6 pontos

CoeÍlciente de rendimento no histórico êntre 7 até 10 10 pontos

ObseÍvaçôes:
Nos ilens 1.1,1.2 e 1.3 seráo considerados aceitos aquelês regulamentados poÍ instituições ou
empresas.
'.A avaliação do histórico êscolar será feita com base no coeícienle de rendimenlo acumulado. Caso
o coeficiente de Íendimento esteja na escala de 0 a '100, o mesmo seÍá convêrtido para variação de 0
â 10.

í,#i.{FU

EDTTAL DE pRocESSo sELETrvo pARA cuRso DE pos-GRADUAçÃo uro
SEÂ/SU em Tecnologias Digitais Aplicadas à Educação (TecDAE)

EDITAL N.o Í1, de 26 de Setembro 2018

O Currículum Vitae seÍá avaliado de acordo com o Barema a seguir:

r
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tNsflTuro FEoERAL oE EoucAÇÃo, ctÊNcÁ E ÍEcNoLoGüa Do sERTÂo pERNA BUcaNo
Câmpus P.lrolina: , Rua aria Luiz-a dê Arâújo Gomês Cabral, S/r{, João dê Dêus, CEP 56316686 - Pêlrolin."PE, têl.

l87l 2101 4324

EDTTAL DE pRocESSo sELETrvo eARA cuRso oe pós-cnaouAçÀo uro
SE/VSU em Tecnologias Digitais Aplicadas à Educação (TecDAE)

EDITAL N." 11, de 26 de Setembro 2018

ANExo u - roRmuúRro DE ruscntçÃo

sELEÇÃo Do cURSo DE ESPECIALIZAÇÃo EM TECNoLOGIAS DIGITAIS
APLICADAS A EDUCAÇÃO . TECDAE

NOME:

CPF RG: o rgão:

Data de Nascimento

Sexo:

Naturalidadade:

Nacionalidade:

Endereço Residencial:

Bairro: Cidade:

Fone residencial: ( )_
E-mail:

CEP:

Celular: ( )

Area de foÍmação do candidato:

Petrolina, _de de 2018

(via do cândidato)

INSCRtÇÂO NUMERO:

NOME:

CPF: RG oÍgão:_

Assinatura do rêsponsável pelo recebimento da inscrição
(IF SERTAO.PE)

Petrolina, de_de 2018

r



SERVIÇO PUBLICO FEDERÂL
IIINISTÉRIO DA EOUCAçÀO

tNsTtTUÍO FEDERAL DE EDUCAçÃO, CtÊ CÁ E TECi{OLOG|A DO SERTÃO pER A BUCAI{O
Campus Potrolinâ:, Rua aria Luiza do AÉúlo Gom.s Cabrâ|, S/N, Joáo do Oous, CEP 56316S86 - Pgtroliía.PE, tel.

$712101 1321

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE POS€RADUAçÃO LÁTO
SE,VSU em Tecnologias Digitais Aplicadas à Educação (TecDAE)

EDITAL N.o t1, de 26 de Setembro 2018

ANEXO V[ - FORMUúR|O DE |MPUGNAÇÃO / |NTERPOS|çÃO DE RECURSO

Tipo de petição: ( )lmpugnação ( )Recurso

Nome: CPF.:

Razões da(o) impugnação/recurso
Motivo de impugnação/recurso:

Detalhamento do motivo:

Justificativa plausível:

Embasamento legal:

Cidade/Estado, _ de _ de 2018

Assinatura



SERVIÇO PUBLICO FEDERÂL
lNlsÍERro oa EDUcAÇAo

tNsÍrÍuTo FEDERAL OE EOUCAÇÃO, CtÊNCIA E TECNOLOGTA OO SERÍÃO pERNA]úBUCANO
Campus P.trolina: , Rua llrada Luiza de A,aújo Gomês Cabral, S/N, João d6 Dous, CEP 56316-666 - Pêtrolinâ-PE, tel.

lETl 2101 1324

EOITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE POS.GRADUAçÃO UTO
SEIVSU em Tecnologias Digitais Aplicadas à Educação (TecDAE)

EDITAL N.o í1, de 26 de SetembÍo 2018

ANEXO VIII - COMPONENTES CURRICULARES DO PROGRAMA

ID COMPONENETS CURRICULARES CARGA HORÁRIA

D01
TNTRODUÇÃõÀS TECNOLOGTAS DtGlTAtS

APLICADAS A EOUCAÇÃO
30h

o02 DIDÁTICA E METoooLoGIAS ATiVAS ÀPLIcADAS A
COMPUTAÇÃO

D03 oTCC-ORTENTAÇÂOATCC 30h

D04 DESIGN DE INTERFACES EDUCACIONAIS

005 GAMES E GAM|F|CAÇÃO 30h

D06
AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM E

APLICAÇÔES 30h

D07 ESTAT|STICA APLICADA 30h

PROJETO DE APLICATIVOS EDUCACIONAIS 30h

D09 INOVA O TECNOL GICA 30h

D10 SEGURANÇA DA INFORMAÇÂO APLICAOA 30h

D11 TCC - TRABALHO DE CONCLUSÂO DE CURSO 30h

6466[l[ffi RIA TOTAL 360 h

60h

30h

D08




