
Curso de Formação Continuada em Educação Étnico Racial

EDITAL Nº 23/2022

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

Salgueiro torna pública a abertura das inscrições para o Curso de Formação Continuada em

Educação Patrimonial, respeitando o limite de vagas fixadas neste edital. O curso gratuito na

modalidade EAD tem como objetivo: Refletir a prática docente na perspectiva de superar o

racismo e promover uma educação inclusiva na rede pública de educação. Os objetivos

específicos são: Conhecer e compreender a diversidade das produções tecnológicas e sociais

dos africanos e afrodescendentes, de modo a tentar superar o epistemicídio africano e

afrodescendente ocorrido durante toda a história; Analisar à condição do negro e do indígena

à luz destas contribuições, interseccionalidades e teorias decoloniais; Identificar aspectos e

processos históricos de dominação, colonização do Brasil e escravidão dos povos africanos e

afro-brasileiros; Conhecer as leis 10.639/2003 e 11.645/2008 e suas aplicabilidades nos saberes

e práticas docentes; Refletir sobre a importância das leis e a necessidade de inclusão das

mesmas nos currículos escolares.

O presente edital destina 60 vagas (sessenta vagas) a candidatos interessados no curso,

preferencialmente trabalhadores em educação. O curso terá carga horária total de 80 (oitenta)

horas. O pré-requisito para ingresso é ser servidor da educação pública, preferencialmente

atuando na docência ou estudante de licenciatura

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

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

realizadas entre os dias 04/10 a 11/10 de 2022. A Ficha de pré-inscrição deve ser devidamente



preenchida no endereço eletrônico: https://forms.gle/9UxNrhj8xEfdtJeN8 O(a) candidato(a)

deverá anexar cópia digitalizada dos seguintes documentos:

a) Cadastro de Pessoa Física - CPF

b) Documento de identificação oficial com foto (RG, CNH, por exemplo);

c) Comprovante de residência atualizado

d) Foto 3 x 4 atual (em formato de imagem)

e) Comprovante de vínculo de trabalho na rede pública

Caso seja selecionado, o (a) candidato(a) estará automaticamente matriculado

Ser servidor da educação pública ou estudante de licenciatura.

Início das aulas no dia 18/10/2022 e término das aulas 21/12/2022, das 19h às 22h. O

processo de seleção dar-se-á mediante atendimento ao pré-requisito e realização de sorteio.

Caso o número de candidatos inscritos seja superior ao número de vagas, a prioridade será dada

aos docentes da rede pública, e os demais comporão cadastro de reserva com classificação via

sorteio. Em caso de não preenchimento das vagas ofertadas, todos os candidatos inscritos que

atendam ao pré-requisito serão considerados aprovados.

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

divulgado no endereço eletrônico IFSertãoPE - Editais 2022 (ifsertao-pe.edu.br)

no dia 13/10/2022, até às 23:59h. Os candidatos selecionados receberão o link para acesso à

plataforma virtual  do curso através do e-mail informado no formulário de inscrição.

https://forms.gle/9UxNrhj8xEfdtJeN8
https://www.ifsertao-pe.edu.br/index.php/pet-editais?id=13414


8. CRONOGRAMA

Disciplina 1 – Tecnologia e Ciência  Carga Horária: 20h
Encontro síncrono: 18/10, 19/10 e 25/10

Disciplina 2 – A África difusora de tecnologias Carga Horária: 20h
Encontro Síncrono: 01/11,08/11 e 09/11

Disciplina 3– A escravidão como difusora de tecnologias africanas Carga Horária: 20h
Encontro síncrono: 22/11, 23/11, 29/11

Disciplina 4– Os negros e indigenas na escola Carga Horária: 20h
Encontro síncrono: 06/12, 07/12, 13/12 e 21/12 (possibilidade de fazer presencial)

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

exijam decisões de ordem superior, serão submetidas 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, 30 de setembro de 2022.

Michele Rufino da Silva
Diretora Geral em Exercício

Portaria no 637 de 20/09/2022
IFSertãoPE, campus Salgueiro
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