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EDITAL Nº 023/2018 – DG/IFC – Campus Fraiburgo 
 

Processo seletivo para preenchimento de vagas para orientação de trabalho de conclusão do 
curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação com Ênfase em Práticas Pedagógicas – IFC 

Campus Fraiburgo 
 
 

O Diretor-Geral pro tempore do Instituto Federal Catarinense – Campus Fraiburgo, no uso da              
competência que lhe foi subdelegada pela Portaria nº 161/2014, de 30/01/2014, publicada no Diário Oficial               
da União de 03/02/2014, no uso de suas atribuições legais, abre inscrições para Processo seletivo para                
preenchimento de vagas para orientação do trabalho de conclusão do Curso de Pós-graduação Lato Sensu               
em Educação com Ênfase em Práticas Pedagógicas – IFC Campus Fraiburgo. 

 
1. DO CRONOGRAMA 
1.1 O cronograma do processo de seleção está especificado na Tabela 1: 

 

TABELA 1 - CRONOGRAMA 

Data / 
Período 

Evento Local 

15/05/2018 a 
25/05/2018 

Período de Inscrições Registro Acadêmico e Cadastro    
Institucional do Instituto Federal    
Catarinense - Campus Fraiburgo 

28/05/2018 
 

Publicação da Homologação das Inscrições No endereço: 
www.fraiburgo.ifc.edu.br 

28/05/2018 a 
29/05/2018 

Solicitação de recursos referentes às 
Homologações das inscrições 

Registro Acadêmico e Cadastro    
Institucional do Instituto Federal    
Catarinense - Campus Fraiburgo 

30/05/2018 Publicação dos resultados dos recursos referentes 
às inscrições e Homologação Final 

No endereço: 
www.fraiburgo.ifc.edu.br 

30/05/2018  
 

Publicação da lista de Classificados 
 

No endereço: 
www.fraiburgo.ifc.edu.br 

30/05/2018 Sorteio Público (se houver) 
11h 

Coordenação da Pós-Graduação - 
Campus Fraiburgo 

30/05/2018 Publicação do Resultado Final 
 

No endereço: 
www.fraiburgo.ifc.edu.br 

02/07/2018 Início das Orientações de Trabalho de Conclusão No IFC - Campus Fraiburgo 
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2.  VAGAS 
 

2.1. As vagas para orientação de trabalho de conclusão de curso ofertadas neste edital são destinadas aos                 
alunos e ex-alunos deste Programa de Pós-Graduação, que ainda não apresentaram ou não obtiveram êxito na                
apresentação do trabalho de conclusão de curso deste Programa, visando que estes completem os requisitos               
necessários para a certificação. Os alunos da turma 2018.1 deste Programa que tenham matrícula vigente na                
data de término das inscrições (vide Tabela 1) estão automaticamente matriculados. 
2.2. São disponibilizadas 10 vagas para ex-alunos deste Programa.  
2.3. Candidatos que já tenham cursado parcialmente este Programa de Pós-Graduação não poderão participar              
deste certame caso já tenham obtido êxito no Trabalho de Conclusão de Curso.  
2.4. No caso de candidato ex-aluno participante deste certame, uma vez classificado no processo conforme               
método de seleção especificado no item 4, não adquire o direito de ser aluno regular do curso de                  
pós-graduação, mas sim aluno não-regular participante somente da orientação de Trabalho de Conclusão. A              
observação dos prazos é de inteira responsabilidade dos candidatos. O descumprimento das datas acarreta em               
perda de vaga pleiteada. 
2.5. Os prazos para apresentação final do Trabalho de Conclusão de Curso, bem como outros prazos                
pertinentes, seguem as regras do Projeto Pedagógico de Curso da turma 2018 deste Programa. 
 
3. DAS INSCRIÇÕES E HOMOLOGAÇÃO 

 
3.1. Local de inscrições: As inscrições serão realizadas exclusivamente de maneira presencial, entregues no              
Registro Acadêmico e Cadastro Institucional do Instituto Federal Catarinense - Campus Fraiburgo: Rua Cruz              
e Souza, nº 100, Bairro Centro, Fraiburgo/SC, das 8h às 21h. A entrega da documentação completa e correta                  
é inteiramente de responsabilidade do candidato. 
3.2. Procedimentos para a Inscrição: 

a) Ler integralmente este Edital. 
b) Preencher corretamente o formulário de inscrição/matrícula e entregá-lo no Registro           

Acadêmico e Cadastro Institucional do Instituto Federal Catarinense - Campus Fraiburgo. 
c) Entregar a documentação descrita na Tabela 3 no Registro Acadêmico e Cadastro             

Institucional do Instituto Federal Catarinense - Campus Fraiburgo, em envelope lacrado direcionado à             
Coordenação do Curso de Pós-Graduação.  

 

Item TABELA 3 — DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO 

1 
 

Formulário de inscrição em modelo padronizado (Anexo I), devidamente preenchido, com           
declaração de que o candidato está de acordo com as normas de seleção adotadas. 

2 Currículo no modelo Lattes e documentação comprobatória conforme discriminado em Anexo           
II. 

3 01 (uma) cópia do RG (acompanhada do original).  

4 01 (uma) cópia do CPF (acompanhada do original).  

 
3.3. A procuração Direta (modelo no Anexo IV deste edital) trata-se de um documento em que o candidato                  
designa a um terceiro a tarefa de fazer a sua inscrição.  
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3.4. A procuração não exime o candidato, por meio de seu procurador, de apresentar os documentos                
necessários à inscrição, conforme Tabela 3. Não serão aceitos documentos de inscrição encaminhados por              
correio eletrônico, fax ou semelhante. 
3.5. Serão aceitos pedidos de reconsideração sobre a homologação dos resultados das inscrições somente de               
forma presencial, no Registro Acadêmico e Cadastro Institucional do Instituto Federal Catarinense - Campus              
Fraiburgo, mediante formulário disponível no Registro Acadêmico e Cadastro Institucional do Instituto            
Federal Catarinense - Campus Fraiburgo (Anexo III).  
 
4. PROCESSO DE SELEÇÃO 

 
4.1. A seleção será realizada em três etapas: 

a) A primeira — Eliminatória: Ao final da primeira etapa, somente serão homologadas as inscrições               
dos candidatos que apresentarem toda a documentação exigida (conforme Tabela 3 deste edital). Os              
candidatos que cumprirem as exigências do edital passam à segunda fase do certame; 
b) A segunda — Classificatória: A segunda etapa se caracteriza pela realização da avaliação do               
Currículo modelo Lattes com documentação comprobatória dos inscritos homologados; 
c) A terceira — Classificatória: Caso tenham mais de 10 inscritos e em caso de empate quando da                  
avaliação do Currículo modelo Lattes, será realizado sorteio público entre os concorrentes empatados             
na 10ª posição.  

 
5. O SORTEIO 

 
5.1. O Sorteio Público, cuja presença do candidato não é obrigatória, será realizado conforme cronograma,               
nas dependências do IFC - Campus Fraiburgo. 
5.2. Caso o número de inscritos seja igual ou menor que a quantidade de vagas ofertadas, todos os candidatos                   
estarão automaticamente classificados e o sorteio público dispensado. 
 
6. RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO 
 
6.1. O resultado final será divulgado conforme o cronograma no endereço eletrônico do IFC Campus               
Fraiburgo — www.fraiburgo.ifc.edu.br, contendo a relação dos candidatos classificados e dos candidatos na             
lista de espera. 
 
7. MATRÍCULA 
 
7.1. Os candidatos com inscrição deferida estarão automaticamente matriculados e deverão procurar a             
Coordenação do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação para encaminhamentos sobre a             
orientação do Trabalho de Conclusão de Curso. É possível entrar em contato com a Coordenação de Curso                 
no IFC Campus Fraiburgo ou via e-mail (pos.educacao@fraiburgo.ifc.edu.br). 
 
8. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 
8.1. Esse Edital é válido apenas para o ingresso de candidatos do processo seletivo para oferta de vagas para                   
orientação do Trabalho de Conclusão do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação com Ênfase em                
Práticas Pedagógicas - IFC - Campus Fraiburgo.  
8.2. A inscrição do candidato implicará a aceitação total e incondicional das normas e instruções constantes                
neste edital, bem como da organização didática e demais normas didático-pedagógicas do IFC,             
disponibilizado no endereço www.ifc.edu.br e www.fraiburgo.ifc.edu.br. 
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8.3. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações e chamadas referentes a este               
edital. 
8.4. Os servidores do IFC estão proibidos de realizar a inscrição para os candidatos, bem como criar o                  
Currículo modelo Lattes para o candidato. Informações quanto a criação deste tipo de currículo poderão ser                
encontradas no link: http://lattes.cnpq.br. 
8.5. No preenchimento do Currículo modelo Lattes deve-se atentar aos itens que serão pontuados no Edital                
(Anexo II) e incluir aqueles que se aplicam diretamente à carreira acadêmica e profissional do inscrito. 
8.6. A veracidade da documentação de inscrição será de inteira responsabilidade do candidato sob pena de                
responder a sanções penais cabíveis. 
8.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção do Departamento de Desenvolvimento Educacional do              
IFC - Campus Fraiburgo ou uma comissão designada por ela. 
8.8. Questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas administrativamente,             
serão processadas e julgadas na justiça Federal do Foro da Cidade de Fraiburgo/SC. 
8.9. O candidato selecionado para a vaga que não entrar em contato com a Coordenação de Curso para os                   
encaminhamentos descritos no item 7.1 sem justificativa formal protocolada na Coordenação de Registros             
Acadêmicos, terá sua matrícula cancelada e o próximo da lista será chamado. 
8.10. O presente edital entra em vigor a partir da data de publicação. 
  
 
Publique-se. 

Fraiburgo, 15 de Maio de 2018. 
 
 

Fábio José Rodrigues Pinheiro 
Diretor Geral Pro Tempore do IFC Campus Fraiburgo 

Portaria n° 161/2014 de 30/01/2014 
Publicada no DOU em 03/02/2014 
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ANEXO I - Ficha de Inscrição/Matrícula 
        Processo seletivo para preenchimento de vagas para orientação de trabalho de conclusão do 

curso de Pós-graduação Lato Sensu - Educação com Ênfase em Práticas Pedagógicas 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO: _________   MATRÍCULA Nº:__________________ 

1.Dados Pessoais 

Nome:_______________________________________________________________Sexo: F (___)  M (___)  

CPF:____________________________________          RG: ___________________________________________  

Nacionalidade: _____________________  Estado Civil: ______________________    Número de Filhos:________ 

Profissão:__________________________________   Local de Trabalho:__________________________________ 

Endereço:______________________________________________________________________ Nº   __________ 

Complemento:  ____________________________________Bairro: ______________________________________  

Cidade: _________________________________  Estado:__________________  CEP: ______________________ 

Telefones Fixo: (      _) ___________________________         Celular: (     _ )  _____________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________________________________ 

2.Outros Dados 

Tipo Sanguíneo: ______________   Fator RH:   - (     )     + (     )

Graduação: _______________________________________Instituição:__________________________________ 

Cidade: ___________________ UF: ___  Ano de Conclusão: __________ Rede:  (     ) Pública       (     ) Privada 

Transporte escolar: (     ) Particular     (     )Púb. Municipal       (     )Púb.  Estadual         (     ) Não utiliza  

Raça:  

(   ) Amarelo (   ) Branco (   ) Indígeno (   ) Negro (   ) Pardo (   ) Remanescente de Quilombo (   )Não Informado

Necessidades Educacionais Especiais: (   ) Não (   ) Sim  -  Quais_________________________________________ 

 
O aluno, ao efetuar sua inscrição e tendo deferida sua matrícula, declara-se ciente do Edital nº 023/2018 e de que deverá cumprir                      
todas as normas e regimentos internos do Instituto Federal Catarinense – Campus Fraiburgo, responsabilizando-se por eventuais                
danos materiais causados ao patrimônio da instituição, bem como, autoriza o uso de sua imagem para divulgação do IFC. 
 

Fraiburgo (SC), ______ de _______________ de 2018. 
  
 
____________________________________________                    ________________________________ 
                       Assinatura do(a)  inscrito(a)                                        Registro Acadêmico e Cadastro Institucional 
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Parecer da Inscrição/Matrícula: 
(   ) Deferido  
(   ) Indeferido  
Motivo: 
……………………………………….…...………
…………………….……...………………………
……...……………..……………………...………
………….…………………..…….………………
……………….………………….………….….…
……………………………….…...………………
…………………………………..…...……...……
……………………………………………………..
.…………………………………....………........ 
 
Em: ___/___/2018 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura Coordenação Pós-Graduação 

Observações: 
 
….………………………………..…..……………
……………………………………..………...……
……………………………………………………...
………………………………………....……………
……....…………………………….………………
……………..………………………………………
…...…………………………………..……………
……..……………..………………….…………. 
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QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 
PÓS-GRADUAÇÃO 

 
  

Possui Carteira de Trabalho: SIM:            NÃO: 
 

 
 

............................................................................................................................................................................................... 
* Renda Familiar Per Capita (RFP):                      RFP < 0,5 Salário Mínimo: 

      0,5 Salário Mínimo < RFP < 1 Salário Mínimo: 

      1 Salário Mínimo < RFP < 1,5 Salário Mínimo: 

   1,5 Salário Mínimo < RFP < 2,5 Salário Mínimo: 

      2,5 Salário Mínimo < RFP < 3 Salário Mínimo: 

           RFP > 3 Salário Mínimo: 
 

................................................................................................................................................................................................ 
Faixa Etária:        Até 14 anos:                       De 25 a 29 anos: 

De 15 a 17 anos:                        De 30 a 39 anos: 

De 18 a 19 anos:         De 40 a 49 anos: 

De 20 a 24 anos:     A partir de 50 anos: 
 

............................................................................................................................................................................................... 
Área de Procedência: Urbana:           Rural: 

 
............................................................................................................................................................................................... 

Procedência Escolar:      Escola Pública:          Escola Particular: 
 

............................................................................................................................................................................................... 
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ANEXO II – Ficha de Análise de Currículo 

Critérios para pontuação do Currículo Lattes 

Descrição Documento comprobatório Pontuação 

Diploma de curso superior e/ou graduação em Licenciatura Cópia do diploma 04 pontos por 
certificado 

Diploma de curso superior e/ou graduação em áreas 
relacionadas à Educação 

Cópia do diploma 03 pontos por 
certificado 

Diploma de curso superior e/ou graduação em áreas diversas Cópia do diploma 02 pontos por 
certificado 

Experiência comprovada de docência em estabelecimento de 
ensino formal na Educação Básica 

Cópia da carteira de trabalho; 
e/ou declaração do órgão 

empregador ou instituição de 
ensino com o tempo de atuação 

0,1 ponto por mês de 
efetivo exercício, 
considerando o 

máximo de 3 pontos 

Participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão nos 
últimos cinco anos 

Cópia do certificado, até o 
máximo de 5 certificados 

01 ponto por projeto
 

Participação como ouvinte em cursos e eventos relacionados 
à educação nos últimos cinco anos 

Cópia do certificado, até o 
máximo de 5 certificados 

0,25 pontos por 
certificado 

Participação como ministrante em congressos, cursos, 
palestras, simpósios, encontros ou similares, relacionados à 

educação nos últimos cinco anos 

Cópia do certificado, até o 
máximo de 5 certificados 

01 ponto por 
certificado 

Apresentação de trabalhos em congressos, seminários, 
simpósios, jornadas, fóruns, encontros e similares, 
relacionados à educação nos últimos cinco anos 

Cópia do certificado, até o 
máximo de 5 certificados 

01 ponto por 
certificado 

Autoria ou co-autoria de livro ou capítulo de livro sobre 
tema pertinente à educação nos últimos cinco anos 

Cópia das páginas de cada livro 
ou capítulo de livro publicado 

1,5 pontos por livro ou 
capítulo de livro 

publicado 

Autoria ou co-autoria de artigo publicado em anais de 
congresso, revista ou periódico científico sobre tema 

pertinente à educação nos últimos cinco anos 

Cópia das páginas de artigo 
publicado 

0,75 pontos por artigo 
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ANEXO III 
  

FORMULÁRIO DE RECURSO REFERENTE À INSCRIÇÃO NÃO HOMOLOGADA EDITAL Nº 
023/2018 – DG/IFC – Campus Fraiburgo 

 

Protocolo Nº: ______________ 

  

Nome:      

Email:      

Telefone(s) para contato:    

RG: CPF: DN: ___/____/____  

Justificativa:      

      

      

Declaro estar ciente de que minha solicitação será analisada pela Direção de Ensino do IFC - Campus 
Fraiburgo ou uma comissão designada por ela. 

 

                                                                             Fraiburgo, _____/_____/2018.  

     
 

 

                              Assinatura do candidato (a)  

      

Parecer da Direção de Ensino do IFC - Campus Fraiburgo e/ou comissão:  

(  ) Deferido      

(  ) Indeferido      

Justificativa:      

      

      

 
                   Assinatura do responsável pelo parecer 
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ANEXO IV 

 

PROCURAÇÃO PARA EFETIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

EDITAL Nº 023/2018 – DG/IFC – Campus Fraiburgo 
    

Pelo presente instrumento particular de PROCURAÇÃO, eu_________________________       

____________________________________________________________, portador(a) da Cédula de     

Identidade nº____________________________, CPF nº_______________________ , residente e       

domiciliado(a) à_________________________________________________________________, nomeio e    

constituo meu procurador(a) ________________________________________________ 

_____________________________________, portador(a) da Cédula de Identidade nº       

__________________________, CPF nº___________________________, residente e domiciliado(a)      

à__________________________________________________________________, a quem confiro amplos     

poderes para efetuar minha inscrição no IFC - Campus Fraiburgo no Processo seletivo para preenchimento               

de vagas para orientação de trabalho de conclusão do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em               

Educação com Ênfase em Práticas Pedagógicas – IFC Campus Fraiburgo, Edital nº 023/2018 , podendo               

para este fim assinar documentos e apresentá-los no Registro Acadêmico e Cadastro Institucional do Instituto               

Federal Catarinense - Campus Fraiburgo e praticar todos os atos necessários à minha inscrição/matrícula. 

 

Fraiburgo (SC),_____ de _______________ de 2018. 

 

________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 

 

_________________________________________ 

Assinatura do(a) procurador(a) 

 
*Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal - Falsidade ideológica: 
Art. 299: omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita,                            
com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular. 
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