MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS SERRA
Rodovia ES-010, Km 6,5 – Manguinhos – 29173-087 – Serra – ES
27 3348-9200

EDITAL DE SELEÇÃO
TUTORIA EM ESTUDOS AVANÇADOS 2018.1
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo-Ifes , faz
saber pelo presente edital, que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de oferta de
vagas ao Curso de Tutoria em Estudos Avançados do Ifes Campus Serra.
1. OBJETIVO DO CURSO
1.1 Oferecer aos alunos do ensino médio ou graduação, que se interessam em se aprofundar no
estudo das ciências em geral, abordando conteúdos e técnicas que vão além do exigido em sala
de aula. Além disso, deseja-se fomentar o pensamento científico, reforçando as habilidades dos
alunos para lidar com questões científicas mais complexas.
2. VAGAS
2.1 O total de vagas para alunos regularmente matriculados nas disciplinas dos cursos técnicos e
superiores do Ifes Campus Serra se encontram nas tabelas do anexo 1.
3. CRONOGRAMA DO EDITAL
ETAPA
Divulgação e Inscrição

DATA
25/04/2018 a 29/04/2018

Divulgação de Resultados

02/05/2018

Início das Atividades

08/05/2018

LOCAL
Site do Campus Serra
Site do Campus Serra
Sala 108

4. INSCRIÇÃO
4.1. Poderão se inscrever para participar da Tutoria os estudantes regularmente matriculados nos cursos
técnicos e superiores do Ifes Campus Serra.
4.2. A inscrição será com o preenchimento de formulário disponibilizado no site do Campus.
5. CLASSIFICAÇÃO
5.1. O critério de seleção será por análise de histórico e rendimento nas disciplinas que fazem parte do
eixo do projeto. Além disso, será verificado a possibilidade de participação por parte do aluno e se o grau
escolar é pertinente à oferta do projeto.

6. O CURSO
6.1. O curso tem carga horária de 30 horas e será ofertado no turno vespertino.
6.2. O conteúdo do curso será de acordo com a oferta divulgada em cada edital.
6.3. Terão direito ao certificado de conclusão do curso os alunos que obtiverem frequência superior a 75%
da carga horária do curso.
7. DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. A comissão organizadora poderá alterar o horário das aulas mediante a melhor possibilidade de
atendimento aos alunos participantes.
7.2. A comissão organizadora poderá não preencher todas as vagas.
7.3. A comissão organizadora, caso julgue necessário, poderá selecionar um número superior ao número
de vagas.
7.2. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora.
Serra (ES), 25 de Abril de 2018.

José Geraldo Orlandi
Diretor-Geral Campus Serra
Portaria n° 1.420 de 05/09/2013. DOU 06/09/2013

Anexo 1
Tabela 1. Relação Das Vagas De Tutoria Em Estudos Avançados
Professores
1

2

Curso Ofertado

(Orientadores: Profª.Adriana
Lovatte, Prof. Fábio Lima, Bruno
Gonzaga)
(Orientadores: Geovane de Araujo
Ceolin)

Tópicos Avançados em
Matemática do Ensino Médio
Tópicos Avançados em
Física do Ensino Médio

TOTAL DE VAGAS

Quantidade de
Vagas
18

18
36

