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CHAMADA PÚBLICA PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS PARA OFERTA DE CURSOS DE EXTENSÃO NO FORMATO MOOCCHAMADA PÚBLICA PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS PARA OFERTA DE CURSOS DE EXTENSÃO NO FORMATO MOOC

 

O Reitor do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), por meio da Pró-Reitoria de Extensão (PRX) e da
Diretoria do Centro de Referência em Educação a Distância (DED-CEAD), torna público o presente edital de chamada pública para
submissão de propostas de cursos abertos on-line e massivos (MOOCs), em consonância com a Portaria IFSP n° 2.968, de 24 de agosto de
2015, que regulamenta as ações de extensão, a Portaria Setec/MEC n° 491, de 7 de outubro de 2021, que ins tui a plataforma Aprenda
Mais, e o Edital Setec/MEC n° 47/2022.

1. DO OBJETIVO1. DO OBJETIVO

1.11.1 O presente Edital tem como obje vo orientar, apoiar e incen var os servidores do IFSP no planejamento, produção e submissão de
cursos de extensão no formato aberto, on-line e massivo (MOOC) utilizando o ambiente virtual de aprendizagem Aprenda Mais.

1 . 2  1 . 2  Os MOOCs são cursos de extensão autogeridos, ofertados na modalidade a distância por meio de um ambiente virtual de
aprendizagem, e que possuem ciclos de oferta e matrículas contínuos.

1.31.3 O ambiente virtual Aprenda Mais é man do pela Setec/MEC para disponibilização de cursos abertos, on-line e massivos,
desenvolvidos pelas instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - RFEPCT.

2. DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NO ENVIO DE PROPOSTAS2. DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NO ENVIO DE PROPOSTAS

2.1 2.1 Poderão submeter proposta ao Edital Setec/MEC n° 47/2022 os servidores efe vos e a vos do quadro permanente do IFSP, que
estejam lotados e em exercício em um dos câmpus do IFSP.

2.2 2.2 A proposta de curso subme da para oferta na Plataforma Aprenda Mais pode ser de autoria individual ou cole va, limitada ao total
de 4 (quatro) autores, mas cada proposta de curso deverá indicar, obrigatoriamente, 01 (um) coordenador e 01(um) subcoordenador.

2.3 2.3 Os proponentes poderão apresentar mais de uma proposta de MOOC.

2.4 2.4 Os proponentes do cursos devem, obrigatoriamente, realizar a “Capacitação para Autores de Cursos para Aprenda Mais”, disponível
na plataforma https://aprendamais.mec.gov.br/. 

 2.4.1  2.4.1 O Certificado de Conclusão da “Capacitação para Autores de Cursos para Aprenda Mais” é requisito documental para submissão
das propostas ao Edital Setec/MEC n° 47/2022.

2.5 2.5 Os interessados no envio de propostas de cursos de extensão no formato MOOC, devem manifestar seu interesse, por meio do
preenchimento do formulário disponível em https://r.ead.ifsp.edu.br/proposta-mooc informando nome completo, e-mail, Câmpus, nome
do curso, eixo tecnológico, conteúdo programático e carga horária prevista do curso.

2.62.6 Os servidores inscritos serão convidados a par ciparem de, no mínimo, 03 (três) encontros orienta vos, via webconferência, para
esclarecimentos e acompanhamento da submissão das propostas de cursos, visando ao atendimento dos pré-requisitos do Edital
Setec/MEC n° 47/2022.

2.7 2.7 As propostas que não atenderem aos requisitos ou não forem aprovadas para oferta por meio da plataforma Aprenda Mais, poderão
ser adaptados para atendimento de futuras chamadas públicas ou serem ofertados por meio de ambiente virtual de aprendizagem do
próprio IFSP, mediante análise.

2.8 2.8 O conteúdo dos cursos deve ser organizado em seções, no mínimo com 02 (dois) e no máximo com 04 (quatro) módulos, seguindo o
template e demais orientações dispostas no Edital Setec/MEC n° 47/2022.

2.9 2.9 Os cursos devem ter carga horária de no mínimo 20 horas e no máximo 40 horas.

 



3. DO CRONOGRAMA DO EDITAL3. DO CRONOGRAMA DO EDITAL

3.1 3.1 As etapas deste Edital seguirão o cronograma indicado no Quadro 1, abaixo:

Quadro 1. Cronograma do processo de seleçãoQuadro 1. Cronograma do processo de seleção

 

EtapasEtapas DatasDatas

1° Encontro Orientativo 14/06/2022, às 17h

2° Encontro Orientativo 21/06/2022, às 17h

3° Encontro Orientativo 28/06/2022, às 17h

Prazo máximo para envio da documentação para assinatura 

dos Termos de Compromisso e Declarações pelos diretores e 

Reitor

04/07/2022

Prazo final para os coordenadores realizarem a submissão 

das propostas ao Edital Setec/MEC n° 47/2022

Até 17h de 06/07/202206/07/2022

 

 

4. DAS RESPONSABILIDADES4. DAS RESPONSABILIDADES

4.14.1 O Câmpus ofertante deverá atualizar mensalmente o ciclo de cada curso no Sistema Nacional de Informações da Educação
Profissional e Tecnológica - Sistec com início e término no mesmo mês, e os registros compatíveis com os dados fornecidos pela
Plataforma Aprenda Mais, cabendo ao Câmpus fazer o registro correspondente ao período, assim como incluir mensalmente no Sistec,
como matrícula de cursos de Formação Continuada ou de Formação Inicial - FIC, na modalidade de Educação a Distância (EaD), os dados
dos alunos concluintes e dos alunos que solicitaram formalmente o cancelamento nos cursos da Plataforma no ciclo correspondente ao
mês dessas ocorrências, conforme Portaria Setec/MEC n° 491/2021.

4 . 2 4 . 2 Para submissão da proposta ao Edital Setec/MEC n° 47/2022 do Aprenda Mais, os autores devem preencher o Termo de
Compromisso, o Termo de Cessão de Direitos Autorais e o Termo de Autorização para Uso de Imagem e Voz, estando cientes de que os 
recursos educacionais digitais estarão disponíveis em Acesso Aberto, por meio da Plataforma Aprenda Mais, assumindo, ainda, total
responsabilidade civil e penal quanto ao conteúdo, citações, referências e outros elementos que fazem parte dos  recursos educacionais
digitais, principalmente no que diz respeito a plágios e violações da propriedade intelectual.

4.3 4.3 A submissão da proposta de curso ao Edital Setec/MEC n° 47/2022 deve ser feita pelo coordenador do curso, o qual se responsabiliza
pelo correto preenchimento do formulário e envio dos documentos solicitados.

4.4 4.4 Cabe ao Diretor-Geral do Câmpus avaliar a viabilidade da oferta devendo declarar ciência e concordância, conforme “Declaração da
Chefia Imediata”, anexo V do Edital Setec/MEC n° 47/2022, podendo negar a assinatura e consequente submissão da proposta ao Edital.

4.5 4.5 O coordenador do curso será o responsável pela realização de eventuais ajustes solicitados pela equipe responsável pela Plataforma
Aprenda Mais, encaminhando a versão corrigida do curso dentro do prazo estipulado.

 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 5.1 Somente serão autorizadas as submissões ao Edital Setec/MEC n° 47/2022 das propostas  cujos coordenadores verem manifestado
interesse e seguido todas as etapas previstas neste Edital.

5.2 5.2 Os materiais e as a vidades autorais disponibilizados nos cursos serão automa camente classificados dentro da licença do Crea ve
Commons BY-NC-SA (esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a par r de determinado trabalho para fins não
comerciais, desde que atribuam ao seu autor o devido crédito e que licenciem as novas criações sob termos idên cos) e poderão ser
disponibilizados em repositório de recursos educacionais abertos do MEC, em diferentes granularidades.

5.3 5.3 Dúvidas e informações poderão ser encaminhadas para o e-mail ded@ifsp.edu.br.

5.4 5.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão (PRX) e a Diretoria do Centro de Referência em Educação a Distância
(DED-CEAD).

  

 



 

 

 

                                                                                                                    São Paulo, 13 de junho de 2022.

 

  Silmário Batista dos Santos

Reitor
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