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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS NOS CURSOS DE EXTENSÃO DE ATÉ 60 HORAS NO 2º
SEMESTRE DE 2022

CÂMPUS ITAQUAQUECETUBA

 

O Diretor-Geral do Campus Itaquaquecetuba do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP, faz saber, pelo presente Edital, que estão
abertas as inscrições para os cursos de formação inicial e continuada com oferta para o Segundo Semestre de 2022, conforme o ANEXO 1 e instruções do presente
Edital, em conformidade com a Lei nº. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a Lei nº. 11.892/2008 (Lei de Criação dos Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia), a Resolução nº 568/2012, e as Portarias nº 3.639/2013, 347/2014 e 2.968/2015.

 

1 DOS CURSOS
1.1. As inscrições estão abertas para os seguintes cursos na modalidade EAD:

CURSO DIA / HORÁRIO CARGA
HORÁRIA

VAGAS

Alimentação: conhecer
para fazer escolhas mais

conscientes

Atividades no MOODLE com
encontros síncronos em algumas

quintas-feiras entre 18h30 e 20h00.

40 horas
1 TURMA DE 15

ALUNOS

Fundamentos da
linguagem visual

Atividades no MOODLE com
encontros síncronos em dias e

horários previamente agendados
com os estudantes.

60 horas
1 TURMA DE 15

ALUNOS

Repensando a avaliação
em sala de aula

Atividades no MOODLE com
encontros síncronos em algumas

quartas-feiras a partir das 19h
(horário previamente agendado com

a turma)

40 horas
1 TURMA DE 30

ALUNOS

11.1.1. Os cursos serão ministrados no AMBIENTE VIRTUAL MOODLE-ITQ do IFSP – Campus Itaquaquecetuba com atividades assíncronas e
síncronas. É necessário condições de participar dos encontros virtuais síncronos agendados entre os professores e a turma.
1.1.2 Previsão de início das aulas:
- Alimentação: conhecer para fazer escolhas mais conscientes: 01/09/2022
- Fundamentos da linguagem visual:: 30/08/2022

- Repensando a avaliação em sala de aula: 31/08/2022
 

1.1.3 As orientações de acesso aos cursos no Moodle serão enviadas junto com a confirmação do aceite da matrícula ao e-mail informado pelo
candidato até 22 de agosto de 2022. Faça o teste de acesso antes do dia 26/08/2022, caso tenha dificuldade entre em contato com
cex.itq@ifsp.edu.br .

O Instituto não fornecerá ao aluno equipamentos e internet para acesso ao curso.
 
1.2. As inscrições estão abertas para o seguinte curso na modalidade presencialpresencial: 

CURSO DIA / HORÁRIO CARGA
HORÁRIA

VAGAS

Autodesk Inventor
- Modelamento de peças

em 3D

terça-feira das 19h00 às 22h15 45 horas 1 TURMA DE 20
ALUNOS

mailto:cex.itq@ifsp.edu.br


A cultura corporal na
escola: reflexões e
encaminhamentos

terça-feira das 14h às 17hterça-feira das 14h às 17h 40 horas
1 TURMA DE 20

ALUNOS

Informática Básica
segunda-feira das 14h30segunda-feira das 14h30
às 17h30às 17h30

40 horas
1 TURMA DE 20

ALUNOS

 

11.2.1. Para acesso ao Campus Itaquaquecetuba do IFSP os estudantes matriculados nos cursos presenciais deverão obedecer aos protocolos sanitários
adotados. O Campus exige comprovante de vacinação contra a COVID-19 para a entrada e permanência de pessoas em suas dependências, conforme a
Portaria Normativa 37/2022, que pode ser consultada em: https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=1299 .   
1.2.2 A previsão de início das aulas é:
- Autodesk Inventor: 30/08/2022
- A cultura corporal na escola: reflexões e encaminhamentos: 30/08/2022
- - Informática Básica: 29/08/2022
 

1.3 Os cursos oferecidos, bem como o número total de vagas, e os pré-requisitos estão descritos no quadro abaixo:

Curso Pré-requisitos

Total
de

vagas
100%

Vagas
destinadas à

ampla
concorrência

70%

Vagas
para Negros/

Pardos 
25%

Vagas
destinadas

para
candidatos

PCD
5%

Alimentação: conhecer
para fazer escolhas
conscientes (EaD). 

Escolaridade mínima: ensino
fundamental completo. É

necessário equipamento e internet
própria para acompanhar as
atividades na plataforma e os

encontros por videoconferência.

15 10 04 1

Autodesk Inventor
- Modelamento de

peças em 3D
(Presencial)

Escolaridade mínima: matriculado
no 9o ano do ensino fundamental.
Idade mínima: 14 anos completos

em 01/08/2022.

20 14 5 1

- A cultura
corporal na

escola: reflexões e
encaminhamentos

(Presencial)
 

Professores em atuação na
educação básica. 20 14 5 1

Fundamentos da
linguagem visual

(EaD)

Escolaridade mínima: matriculado
no primeiro ano do ensino médio.

15 10 4 1

Informática básica
(presencial)

Escolaridade mínima: ensino
fundamental completo.  

20 14 5 1

Repensando a
Avaliação em sala de

aula (EaD)

Professores de todos os
níveis de ensino ou

estudantes interessados em
atuar como docente.

Escolaridade mínima:
matriculado em curso de

ensino superior. É
necessário equipamento e

internet própria para
acompanhar as atividades

na plataforma e os
encontros de

videoconferência..

30 20 8 2

 

1.4 Cinco por cento (5%) das vagas são reservadas a candidatos com deficiência.
1.4.1 Os candidatos com deficiência deverão, obrigatoriamente, comprovar sua condição mediante a apresentação de RG onde conste a deficiência
permanente ou laudo médico recente, emitido há até 90 dias por profissional da área, no ato da inscrição.
1.5 Vinte e cinco por cento (25%) das vagas são reservadas a candidatos pretos ou pardos.
1.5.1 Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos pretos ou pardos aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição,
conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
11.6 Caso não haja o preenchimento de pelo menos setenta por cento (70%) das vagas previstas para o curso, o Campus Itaquaquecetuba do IFSP poderá

https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=1299


decidir sobre a conveniência de sua oferta.
1.71.7 O público externo ao IFSP tem prioridade na matrícula frente a estudantes com matrícula ativa em cursos regulares da instituição. 

 

2. DA INSCRIÇÃO

2.12.1 Poderão se inscrever no processo seletivo os candidatos que se adequarem aos pré-requisitos estabelecidos no Item 1.3 deste Edital

2.2 Para os cursos com oferta em EaD é necessário equipamento e internet própria para acompanhar as atividades na plataforma e os encontros de
videoconferência. Recomenda-se ainda que o candidato esteja familiarizado com acesso a Plataformas Online, Redes Sociais e conhecimento de
informática
2.3 Não haverá cobrança de taxa de inscrição, os cursos são totalmente gratuitos.
2.4 As inscrições serão realizadas, exclusivamente, mediante o preenchimento do FORMULÁRIO ELETRÔNICO e o upload da documentação exigida
em formato digital e de forma legível no formulário, no período de 01/07/2022 a 22/08/2022.
2.5 Documentação a ser enviada no FORMULÁRIO de inscrição de forma legível:

Carteira de identidade ou documento oficial com foto (RG completo, frente e verso);
CPF (pode ser junto com o RG ou CNH);
Comprovante de endereço recente;
Comprovante de escolaridade para os cursos que exigem pelo menos a matrícula no 9o ano do Ensino Fundamental: Comprovante emitido
em 2022 de matrícula ou atestado ou boletim do 9o ano do ensino fundamental  ou nível de escolaridade acima. 
Comprovante de escolaridade para os cursos que exigem Ensino Fundamental Completo: Diploma de ensino Fundamental ou de nível
acima, Declaração de Conclusão do Ensino Fundamental ou médio emitido em 2021 ou ano anterior; Comprovante emitido em 2022 de
matrícula ou atestado ou boletim do ensino médio ou nível de escolaridade acima.
Comprovante de escolaridade para os cursos que exigem pelo menos a matrícula no 1o ano do Ensino Médio: Comprovante emitido em
2022 de matrícula ou atestado ou boletim do 1o ano do ensino médio ou nível de escolaridade acima.
Comprovante de escolaridade para os cursos que exigem Ensino Médio Completo: Diploma de ensino médio ou de nível
acima, Declaração de Conclusão do ensino médio emitido em 2021 ou ano anterior; Comprovante emitido em 2022 de matrícula ou
atestado ou boletim do ensino superior ou nível de escolaridade acima.
Comprovante de escolaridade para os cursos que exigem que o candidato esteja ao menos matriculado no ensino superior: Comprovante
emitido em 2022 de matrícula ou declaração ou histórico escolar parcial do semestre em curso.
Comprovante de atuação profissional para os cursos que solicitam esse tipo de comprovação: declaração ou holerite ou documento afim.
Comprovante de esquema vacinal completo para COVID-19 para inscrições nos cursos Presenciais. A vacinação deverá
corresponder ao esquema vacinal completo, ou seja: vacina de duas doses ou dose única, em acordo com calendário do Plano Nacional
de Enfretamento à Covid-19.

Para candidato menor de idade: o responsável legal deve escrever uma declaração conforme modelo no Anexo II deste Edital.
 Para candidato menor de idade: carteira de identidade ou documento oficial com foto e número do RG do responsável legal.
Para candidato que irá concorrer às vagas reservadas a portador de deficiência: RG em que conste a deficiência permanente ou laudo
médico recente, expedido há até 90 dias.

2.6 Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às determinações contidas neste Edital e a documentação original pode ser
requisitada para conferência a qualquer momento.

2.7 Será considerado válido somente a última inscrição por CPF por curso que o candidato se inscrever.
2.8 Clique aqui para preencher a inscrição no formulário eletrônico e enviar os arquivos digitais:

https://forms.gle/NXWvxCXNM8ZccXct5

3. DA SELEÇÃO

3.1 A seleção dos candidatos ocorrerá por ordem de inscrição e todas as inscrições deverão atender aos requisitos estabelecidos nos Itens 1 e 2 deste
Edital e Subitens.

3.2 A seleção dos candidatos obedecerá a divisão de vagas no que se refere aos quesitos de Ampla Concorrência, Reserva de Vagas e Prioridade para o
público externo, conforme definido nos itens 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7.
3.3 No caso da falta de candidatos para ocupar uma vaga reservada, serão convocados os candidatos classificados dentro do número de vagas para
ampla concorrência.
3.4 A inscrição que não apresentar todos os documentos e informações necessárias será considerada automaticamente desclassificada conforme itens
2.1, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7.
3.5 O processo seletivo classificará a quantidade de candidatos correspondentes ao número de vagas estabelecidas para os cursos deste edital, podendo
considerar, conforme o interesse do Instituto e possibilidade do professor, matricular excedentes que atendam os itens 3.1, 3.2, 3.3.
3.6. Havendo mais canditados inscritos que o número de vagas ofertadas será publicada lista de espera para posterior convocação dos candidatos caso
ocorra desistência dos matriculados até que se complete 25% das aulas do curso.

 
 

https://forms.gle/NXWvxCXNM8ZccXct5


4. DO RESULTADO

4.1 A relação dos candidatos contemplados e a lista de espera, se houver, serão amplamente divulgadas pelo Campus Itaquaquecetuba do IFSP
mediante publicação no endereço eletrônico https://itq.ifsp.edu.br prevista para o dia 26/08/2022 após as 18h00.

4.2 A divulgação do resultado indicará os candidatos classificados para matrícula dentro do número de vagas para a ampla concorrência, os candidatos
que concorreram às vagas reservadas e os candidatos em lista de espera.
4.3 É de inteira responsabilidade do candidato manter atualizado, junto a Coordenadoria de Extensão (CEX), os telefones e e-mails para comunicação
entre o IFSP-Câmpus Itaquaquecetuba e o candidato.

 

Contato: cex.itq@ifsp.edu.br
 
 

5. DA MATRÍCULA

5.1 As matrículas serão realizadas no ato da inscrição, por ordem de inscrição válida,  desde que o candidato comprove todos os requisitos do item 3-
Da Seleção, e envie toda a documentação e informação requisitada de forma legível, conforme item 2.5 no Formulário eletrônico, no período de
01/07/2022 a 22/08/2022.
5.2 Não haverá cobrança de taxa de matrícula, o curso é totalmente gratuito.
5.3 A documentação e informação necessária e de forma legível para efetivar a matrícula deverá ser apresentada no formulário enviado para inscrição,
sendo que a não apresentação de quaisquer dos documentos exigidos levará à perda da vaga e ao não aceite da matrícula.
5.4 Outras documentações comprobatórias, necessárias para efetivar a matrícula, poderão ser solicitadas a parte.
5.5 A qualquer momento, poderá ser exigido a documentação original para conferência com os arquivos enviados ou comprovação das informações
enviadas.

 
 

6. DO INÍCIO DOS CURSOS

6.1 O início dos cursos está programado para:
Semana de 29/08 a 02/09 de 2022.
 

Para os cursos com oferta em EaD:  no ambiente virtual do seu curso estarão as orientações dos professores e cada estudante deverá se
programar para os encontros periódicos combinados com os professores.
 

Para os cursos com oferta presencial: os estudantes receberão a data de início do curso e a sala de realização por e-mail e devem comparecer
ao Câmpus no dia e horário informado para iniciar as atividades.
 

Esta data e a programação prevista para os cursos poderá sofrer alteração ou ser prorrogada, a critério do Campus Itaquaquecetuba do IFSP.
 

O não comparecimento do estudante nas duas primeiras semanas de curso ou o não acesso à plataforma no mesmo período implicam no
cancelamento da matrícula e a vaga será disponibilizada para os candidatos inscritos em lista de espera quando houver.

 

7. DA CERTIFICAÇÃO

7.1 Somente terá direito ao certificado o aluno que obtiver o mínimo de 75% de frequência global no curso e desempenho satisfatório (igual ou maior
que 6,00), conforme critérios de avaliação definidos no Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
 
 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 

8.1 O candidato inscrito assume a aceitação total das normas constantes neste Edital e declara serem verdadeiras as informações e documentos
fornecidos na inscrição.
8.2 Caberá à Coordenadoria de Extensão junto a Direção Geral do Campus Itaquaquecetuba do IFSP a responsabilidade de zelar pela lisura do processo
seletivo.
8.3 Os casos omissos, não previstos neste Edital, serão julgados pela Coordenadoria de Extensão do Campus Itaquaquecetuba do IFSP.
8.4  Para a comunicação com a Coordenadoria de extensão, o interessado deverá utilizar o e-mail: cex.itq@ifsp.edu.br . Durante a duração do estado de
pandemia, todos os trabalhos presenciais estão sendo feitos de forma remota, não sendo possível o atendimento por telefone.

 
 

9. DO CRONOGRAMA

EVENTO DATA / PERÍODO

https://itq.ifsp.edu.br/
mailto:cex.itq@ifsp.edu.br
mailto:cex.itq@ifsp.edu.br


Período de inscrições 01/07/2022 a 22/08/2022

Previsão de publicação da lista de inscritos,
classificação, lista de espera e matriculados.

26/08/2022 após às 18h00

Data prevista para o início dos cursos Entre 29/08 e 02/09/2022.
 

Itaquaquecetuba, 1 de julho de 2022

Aumir Antunes Graciano

Diretor-Geral 

Assinado eletronicamente

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

ANEXO I

 

DOS CURSOS
 
CURSO DE EXTENSÃO:   Alimentação: conhecer para fazer escolhas conscientes

CARGA HORÁRIA: 40 horas
MODALIDADE: EaD
RESUMO DA PROPOSTA: O curso introduzirá tópicos variados relacionados aos alimentos e qualidade de vida: Apresentação do “guia alimentar da
população brasileira”; Utilização de plantas alimentícias não convencionais na alimentação (PANCS); Apresentação de algumas ervas medicinais (mitos, usos
indicados, modo de preparo preconizados pelo ministério da saúde e instituições correlatas); O que são os alimentos fortificados, exemplos, como são
produzidos, pesquisa envolvida em seu desenvolvimento; Movimento slow food, seus objetivos, missão, divulgação do mesmo e seus trabalhos; Alimentos
transgênicos ou modificados geneticamente; Restrições alimentares devido à alergias, intolerâncias, crenças/e ou valores (religiosos, consumo consciente,
busca de melhoria na saúde, bem-estar animal e humano, dentre outros. O curso almeja divulgar e fomentar os tópicos descritos para que as pessoas adquiram
conhecimentos acerca do assunto e possam realizar escolhas alimentares mais saudáveis e conscientes
AVALIAÇÃO: Frequência mínima em 75% nas aulas, com aproveitamento satisfatório de 60% das atividades propostas.
AULAS:AULAS: Parte do curso será assíncrono (material e a vidades na Plataforma Moodle-ITQ) com previsão de 3 encontros síncronos para dúvidas que
ocorrerão em 3 quintas-feiras previamente agendadas das 18h30 às 20h.

 

CURSO DE EXTENSÃO: Autodesk Inventor - Modelamento de peças em 3D 
CARGA HORÁRIA: 40 horas
MODALIDADE: Presencial
RESUMO DA PROPOSTA: Este curso ensina como elaborar projetos e desenhos mecânicos a partir do modelamento 3D, utilizando a solução Autodesk
Inventor.
AVALIAÇÃO: Frequência mínima em 75% nos encontros online e realização, com aproveitamento satisfatório, de 70% das atividades propostas.
AULAS: Aulas presenciais no Câmpus Itaquaquecetuba do IFSP às terças-feiras entre 19h e 22h15.
 
CURSO DE EXTENSÃO:   A cultura corporal na escola: reflexões e encaminhamentos

CARGA HORÁRIA: 40 horas
MODALIDADE: Presencial
RESUMO DA PROPOSTA: Neste curso, a Educação Física é compreendida como componente curricular inserida na área da Linguagem. Argumenta que a
produção cultural manifestada pela motricidade, ou seja, a cultura corporal, é o objeto de estudo dessa área do conhecimento. Em função disso, são
fomentadas discussões a partir da construção teórica realizada acerca da temática e a sua relação com a constituição do homem, da sociedade e da cultura,
tomando como fundamento o entendimento da gestualidade como linguagem que expressa significados. Este curso apresenta uma concepção de Educação
Física que busca o diálogo cultural por meio da cultura corporal e proporciona a aproximação, o estudo e a valorização de diversas formas de produção e
expressão culturais da comunidade escolar e dos diversos grupos que compõem a sociedade. Contribui para que os alunos e alunas sintam-se produtores e
reprodutores de um patrimônio cultural digno, que deve ser vivenciado e analisado pela instituição escolar, partilhado publicamente e respeitado por todos os
grupos sociais.
AVALIAÇÃO: Frequência mínima em 75% nas aulas, com aproveitamento satisfatório de 60% das atividades propostas.
AULAS:AULAS: Aulas presenciais no Câmpus Itaquaquecetuba do IFSP às terças-feiras entre 14h e 17h.
 

CURSO DE EXTENSÃO: Fundamentos da linguagem visual 
CARGA HORÁRIA: 60 horas
MODALIDADE: EaD
RESUMO DA PROPOSTA: Vivemos em um contexto histórico e social cada vez mais imagético. As redes sociais, as diversas mídias e as áreas do
conhecimento, desde as artes até as ciências tem se utilizado das imagens para construir e comunicar seus saberes. Mas quantos de nós realmente veem o que
está por trás das imagens?



As imagens, sejam elas figurativas ou abstratas, científicas, artísticas ou midiáticas são uma importante ferramenta de comunicação, por isso torna-se cada vez
mais importante que se discuta uma alfabetização visual visando tanto a  leitura quanto a produção de imagens para a contemporaneidade. Assim, este curso
irá se desenvolver com base nos fundamentos dessa linguagem visual, tratando de alguns elementos fundamentais das artes visuais, passando por estratégias
de composição visual e chegando aos sistemas de produção e leitura de imagens. Em meio a essa trajetória serão discutidas diversas questões relativas à
filosofia, história e psicologia da arte. O curso será constituído na interação de discussões teóricas, desenvolvimento e discussão de atividades práticas e
elaboração de um projeto final contemplando todos os conteúdos e questões trabalhadas ao longo das aulas.
AVALIAÇÃO: Frequência mínima em 75% nos encontros online e realização, com aproveitamento satisfatório, de 70% das atividades propostas.
AULAS: Parte do curso será assíncrono (material e a vidades na Plataforma Moodle-ITQ) com previsão de alguns encontros síncronos para dúvidas que
serão previamente agendados entre docente e a turma de acordo com a disponibilidade do grupo.
 
 

CURSO DE EXTENSÃO: Informática Básica
CARGA HORÁRIA: 40 horas
MODALIDADE: Presencial
RESUMO DA PROPOSTA: Atualmente, os computadores e seus aplicativos são comumente utilizados para realizar as mais corriqueiras tarefas tais como
a elaboração de textos, a leitura de notícias e até mesmo o pagamento de contas. O curso de Informática Básica visa prover os conhecimentos fundamentais
para que seus alunos possam utilizar tal instrumento em suas atividades do dia a dia. Ao final do curso, espera-se que o aluno seja capaz de utilizar qualquer
computador com sistema operacional Windows, utilizar seus aplicativos como processadores de texto e planilhas eletrônicas e utilizar a Internet de forma
segura para buscar informações de maneira eficiente e eficaz. 
AVALIAÇÃO: Frequência mínima em 75% nos encontros online e realização, com aproveitamento satisfatório, de 70% das atividades propostas.
AULAS: Aulas presenciais no Câmpus Itaquaquecetuba do IFSP às segundas-feiras no período da tarde, provavelmente entre 15h e 18h.
 

CURSO DE EXTENSÃO: Repensando a Avaliação em Sala de Aula
CARGA HORÁRIA: 40 horas
MODALIDADE: EaD
RESUMO DA PROPOSTA: A avaliação na sala de aula é assunto recorrente quando se discute a garantia da qualidade da educaçãonas  escolas.  Frente  aos
 obstáculos  que  a  sociedade  e  o  mundo  do  trabalho  do  século  XXI  exigem  doaluno,  a  crença  na  eficiência  de  um  único  instrumento  de  avaliação
 que  exclui  e  classifica  (em  geral,  aprova),  já  não  é  aceita  sem  questionamentos.  Com  novos  desafios  se  delineando  direcionados  tanto
 aoprofessor  como  à  escola,  ganham  força  metodologias  que  desconstroem  os  modos  consolidados  deensinar,  como  aquelas  que  transferem  o  foco
 da  aula  do  professor  para  o  aluno.  Ao  mesmo  tempo,  osmaus resultados identificados pelas mais diversas avaliações externas nos mostram a
fragilidade de nossosistema  educacional  que  clama  por  mudanças  urgentes.  Nesta  direção,  a  atividade  que  aqui  se  propõedestina-se a promover a
reflexão, por meio da oferta do curso “Repensando a avaliação na sala de aula”na   modalidade   EAD,   tendo   como   público-alvo   professores   atuantes  
na   rede   pública   de   ensino,   instrumentalizando-os  para  o  enfrentamento  de  tal  problemática.  O  curso  será  ofertado  durante  10semanas e contará
com carga horária de 40 horas. O presente curso será ofertado dentro de um Projetode Extensão com o auxílio de um bolsista, a ser selecionado
AVALIAÇÃO: Frequência mínima em 75% nos encontros online e realização, com aproveitamento satisfatório, de 70% das atividades propostas.
AULAS: Parte do curso será assíncrono (material e a vidades na Plataforma Moodle-ITQ) com previsão de 3 encontros síncronos para dúvidas que
ocorrerão em 3 quintas-feiras previamente agendadas das 18h30 às 20h.

 
 

 

ANEXO IIANEXO II

MODELO DE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGALMODELO DE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL

 

 

Eu, (nome completo)_________________________________________ , RG Nº ___________, CPF Nº_____________ , responsável legal por (nome do/a
interessado/a no curso) _________________________________________________________ declaro para os devidos fins que o/a autorizo a realizar o
curso (nome do curso por extenso) ______________________________________________________________. 

 

Itaquaquecetuba, (dia) de (mês) de 2022.

______________________________

Assinatura do pai/mãe ou responsável legal, no caso de candidato(a) menor de idade

 

OBSERVAÇÃO: OBSERVAÇÃO: É necessário anexar o RG frente e verso do responsável legal. Se o responsável não for nem pai e nem mãe do estudante, entramos em
contato solicitando documentação complementar.

Coordenadoria de Extensão - Itaquaquecetuba
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