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PROCESSO DE SELEÇÃO E MATRÍCULA PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL -
VAGAS NÃO OCUPADAS

Oferta de vagas para curso de Qualificação Profissional em Cuidados de Idosos - Formação
Inicial - Vagas não Ocupadas - 2020

O Diretor-Geral Substituto do Instituto Federal Catarinense - Camboriú, no uso de suas Campus    
atribuições legais e considerando a Resolução 064 CONSUPER - IFC/2016, torna pública, em razão          
das vagas NÃO OCUPADAS do Processo Seletivo regido pelo Edital Nº 42/2019 - GAB/CAMB, a 
abertura das inscrições e matrículas, por meio da manifestação presencial, para o curso de      
Qualificação Profissional em Cuidados de Idosos, na categoria de formação inicial regido pelas  
disposições a seguir:

  1.DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 A inscrição e matrícula do candidato implicará no conhecimento e na aceitação das normas e1.1
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar
desconhecimento.

O processo de inscrição e matrículas para preenchimento das vagas estabelecidas neste edital está1.2 
a cargo do Departamento de Desenvolvimento Educacional desta instituição e será executado pela
secretaria acadêmica -  Camboriú.Campus

 O Processo de Seleção 2020, para ingresso nos Cursos em Cuidados de Idosos será efetivado por1.3
meio manifestação presencial de interesse.

2. DO CRONOGRAMA

Ordem Atividade Período

1
Matrícula das Vagas não
ocupadas

27/01/2020 a
31/01/2020

8h às 13h
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Matrícula das Vagas não
ocupadas

03/02/2020 a
14/02/2020

14h às 19h30

3 Início das Aulas 10/02/2020-turma -
(noturno)

4 Início das Aulas 11/02/2020-turma
(vespertino)

 3. DOS CURSOS E DAS VAGAS

 O Processo de Seleção Manifestação Presencial de Interesse/2020 e Matrículas estarão abertos aos3.1
candidatos que:

 Tenham concluído o Ensino Fundamental.3.1.1

 Tenham no mínimo 18 anos no ato da matrícula.3.1.2

 Serão ofertadas 50 vagas para ingresso no curso de Qualificação Profissional em Cuidados de3.2
Idosos, com carga horária de 240 horas.

 O Processo de Seleção Manifestação Presencial de Interesse/2020 e Matrículas se darão conforme3.3
o quadro de vagas descritas no quadro abaixo.

    Quadro 3 - Descrição das vagas ofertadas

Curso Turno Dias e horários Vagas

Curso de Qualificação
Profissional em Cuidados
de Idosos

Vespertino
Terças e quintas-feiras.

14h às 18h
22

Curso de Qualificação
Profissional em Cuidados
de Idosos

Noturno
Segundas e quartas-feiras.

18h30 às 22h30
28

 Excepcionalmente os dias das aulas poderão sofrer alterações durante o semestre letivo.3.4

4. D O PROCESSO DE SELEÇÃO MANIFESTAÇÃO PRESENCIAL DE INTERESSE/2020 E
MATRÍCULAS:



 As vagas não ocupadas serão disponibilizadas para ocupação por meio de matrícula imediata,4.1
realizada diretamente no  Camboriú e a classificação e seleção dos candidatos dar-se-á porCampus
meio de ordem de chegada durante os dias e horários de matrícula descritos no cronograma disponível
no item 2 deste edital.

 As vagas não ocupadas poderão ser ocupadas por todos os candidatos, independentemente de4.2
terem ou não participado do Processo de Seleção 2020 do IFC.

5. DAS MATRÍCULAS

 O candidato interessado em cursar o Curso de Qualificação Profissional em Cuidados de Idosos5.1
deverá efetuar sua matrícula na Secretaria Acadêmica do  Camboriú, em datas e horáriosCampus
definidos pelo cronograma disponível no item 2 deste edital.

 No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar a seguinte documentação:5.2

a) Ficha de matrícula devidamente preenchida (disponibilizada no ato da matrícula);

b) CPF do candidato (fotocópia e original);

c) RG do candidato (fotocópia e original);

d) Número do Título de Eleitor, Zona e Seção, no caso dos candidatos brasileiros ou naturalizados, com
idade igual ou superior a 18 anos para comprovação de quitação na Justiça Eleitoral. O documento    
p o d e r á s e r o b t i d o p o r  m e i o d o l i n k :       
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral;

e) Histórico e certificado de conclusão do Ensino Fundamental (fotocópia e original);

6

7. AVALIAÇÕES E CERTIFICAÇÃO
 O conteúdo será ministrado de forma dialogada, aproximando teoria e prática, através de além de:7.1

Aula expositiva dialogada, estudo de casos e solução de problemas, estudo dirigido individualizado e
em grupo, dinâmica em grupo. Além disso, contará também com aulas   práticas demonstrativas no

        Balneário Camboriú e Fundação Larlaboratório de Primeiros socorros, secretaria da pessoa Idosa em 
da 3ª Idade Padre Antônio Dias localizada em Camboriú entre outras. A data da atividade prática será
agendada com o Professor da Disciplina de O Papel Social do Cuidados de Idosos no primeiro dia de
aula.

. Não será aceito durante o período de curso, solicitação de atividades domiciliares, por ser tratar de7.2
um curso de curta duração.

. A proposta pedagógica do curso prevê atividades avaliativas que funcionem como  7.3  instrumentos
     os colaboradores na verificação da aprendizagem, contemplando seguintes aspectos:

- Adoção de procedimentos de avaliação continua e cumulativa

- Prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos

- Inclusão das atividades contextualizadas

- Manutenção de diálogo permanente com o aluno

 . SEGUNDA CHAMADA
A segunda chamada poderá ocorrer em até o 1º dia após o início das aulas do curso.

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral


- Divulgação dos critérios a serem adotados na avaliação

- Exigência dos mesmos critérios de avaliação para todos os alunos;

- Divulgação dos resultados do processo avaliativo;

-Estratégias cognitivas e metacognitivas como aspectos a serem considerados na correção;

- Importância conferida às aptidões dos alunos, aos seus conhecimentos prévios e ao domínio atual dos
conhecimentos que contribuam para a construção do perfil do futuro egresso.

 Será considerado aprovado o estudante que:7.4

Obtiver média do período letivo igual ou superior a 6,0 (seis) e frequência igual ou superior a 75%
(setenta e cinco por cento) do total da carga horária de cada disciplina. Caso o aluno reprove em uma
ou mais disciplinas, impede a conclusão do curso e emissão do certificado.

8.RECUPERAÇÃO
O                recuperação.estudante que não obtiver a média igual ou superior a 6,0 (seis), terá direito a prestar 

  9. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A inscrição do candidato implicará na aceitação total e incondicional das normas e instruções9.1
constantes neste Edital, bem como da Organização Didática e demais normas didático-pedagógicas do
IFC -  CamboriúCampus .

 É de inteira responsabilidade do candidato, para todos os efeitos, acompanhar a publicação de9.2
editais complementares expedidos pela instituição, relacionados ao processo de inscrição, classificação
e matrícula para as referidas vagas.

 Os casos omissos e as situações não previstas neste edital serão analisados pelo Departamento de9.3
Desenvolvimento Educacional.
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