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EDITAL Nº 175, DE 19 DE MARÇO DE 2019 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), por meio de sua 
Pró-Reitoria de Ensino (PRE), e do Departamento de Articulação Pedagógica e Formação (DAPE), 
torna público o presente edital para a submissão de propostas de Oficinas Pedagógicas para 
propiciar a atualização e o aprimoramento da prática educacional dos servidores do IFSP.  

 

1. DA FINALIDADE  

1.1. O presente edital visa o credenciamento de propostas de Oficinas Pedagógicas a serem 
ministradas por servidores do quadro ativo do IFSP, docentes e técnicos-administrativos, no 
decorrer do ano letivo de 2019, objetivando a Formação Continuada dos servidores do IFSP.  

 

2. DA DEFINIÇÃO E OBJETIVOS  

2.1. A Oficina Pedagógica configura-se como uma ação formativa de caráter essencialmente prático, 
com aporte teórico, planejada e organizada de modo sistemático para atender às necessidades de 
formação continuada dos servidores e que: 

a) objetive a análise e reflexão sobre a ação educativa nos câmpus do IFSP;  

b) possibilite a reflexão teórica integrada à prática de sala de aula;  

c) vise o desenvolvimento, a atualização e aperfeiçoamento de conhecimentos pertinentes ao 
contexto educacional;  

d) atualize, aprofunde e amplie conhecimentos, habilidades e/ou técnicas em uma área do 
conhecimento. 

 

3. DAS LINHAS TEMÁTICAS 

3.1. Serão consideradas as Oficinas Pedagógicas desenvolvidas nas seguintes linhas temáticas: 

a) Ensino e aprendizagem 

I. Estratégias de ensino voltadas para a Educação Profissional e Tecnológica 

II. Metodologias Ativas 

III. Metodologias específicas/áreas 
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IV. Metodologias de Projetos 

V. Aprendizagem Baseada em Problemas 

VI. Ensino por investigação 

VII. Ambientes de aprendizagem 

VIII. Aprendizagem colaborativa 

IX. Sala de aula invertida 

X. Experimentação 

XI. Atividades práticas nos laboratórios 

XII. Competências e Habilidades 

XIII. Interdisciplinaridade 

XIV. Avaliação: Instrumentos e práticas diferenciadas 

b) Ações Inclusivas  

I. Práticas Inclusivas: Atividades e propostas 

II. Metodologias diferenciadas para estudantes com Dificuldades de Aprendizagem  

III. Elaboração de Materiais e Recursos para estudantes com Necessidades 

Educacionais Específicas 

IV. Uso de Tecnologias Assistivas 

c) Tecnologias de Ensino  

I. A utilização da mídia como instrumento didático-pedagógico (Internet, 

multimídias, redes sociais, entre outros)  

II. O uso das TICs em sala de aula 

III. Produção de Recursos Educacionais Digitais 

IV. Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) 
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d) Relação professor-aluno 

I. A interação e o trabalho pedagógico com adolescentes 

II. Estratégias de ensino para o estudante trabalhador 

III. Mediação de conflitos dentro da sala de aula 

 

e) Temas transversais 

I. Gênero e diversidade 

II. Relações étnico-raciais 

III. Educação Ambiental  

IV. Direitos Humanos e cidadania 

f) Outros temas 

  Poderão ser apresentadas outras propostas de Oficinas Pedagógicas, em diferentes 

temáticas das anteriormente elencadas, que deverão privilegiar assuntos relativos ao cotidiano 

escolar, abordagens metodológicas diferenciadas, permanência e êxito dos estudantes e trabalho 

docente.  

 

4. DO PÚBLICO ALVO DA OFICINA PEDAGÓGICA 

4.1. As Oficinas Pedagógicas serão destinadas aos servidores do IFSP, podendo o proponente 

especificar o público-alvo (Exemplo: professores de física, professores de informática, etc).  

4.2. Cada Oficina Pedagógica contará, em média, com 40 participantes. 

 

5. DAS PROPOSTAS DAS OFICINAS PEDAGÓGICAS 

5.1. Poderão apresentar propostas de Oficinas Pedagógicas os servidores do IFSP ativos do quadro 

geral (docentes ou técnico-administrativos) com comprovada formação e/ou experiência 

profissional na área de conhecimento em que a Oficina Pedagógica será ministrada; 



                                                                                                                             

 

4 

5.2. Cada Oficina Pedagógica deverá ser planejada para um período de 4 (quatro) horas 

consecutivas, prevendo-se um intervalo de 20 (vinte) minutos. 

5.3. As Oficinas Pedagógicas propostas deverão ser projetadas para serem desenvolvidas em uma 

sala de aula. Poderão ser disponibilizados um projetor multimídia e lousa. Outros recursos 

necessários deverão ser providenciados pelo(s) proponente(s). 

5.4. As propostas de Oficinas Pedagógicas deverão apresentar, como estrutura básica, o descrito no 

ANEXO – FORMULÁRIO DA PROPOSTA DE OFICINA PEDAGÓGICA.  

5.5. As propostas que não obedecerem a esta estrutura serão desconsideradas.  

5.6. Cada interessado (docente ou técnico-administrativo) poderá enviar até 2 (duas) propostas de 

Oficinas Pedagógicas, podendo ser de forma individual ou com mais 1 (um) proponente; 

5.7. Não poderão participar do processo de proposição de oficinas servidores afastados das 

atribuições de seu cargo, em decorrência de afastamentos e licenças legalmente instituídos, ou 

seja, o(s) proponente(s) deverão estar no efetivo exercício das atribuições de seus cargos.  

5.8. Se a realização da oficina pedagógica for desempenhada durante a jornada de trabalho do(s) 

proponente(s), as horas deverão ser compensadas, conforme legislação vigente.  

 

6. DO ENVIO DAS PROPOSTAS 

6.1. As propostas deverão ser enviadas exclusivamente, por meio do endereço eletrônico 

oficinaspedagogicas@ifsp.edu.br, no período de 20/03/2019 a 08/04/2019, com o 

encaminhamento do FORMULÁRIO DA PROPOSTA DE OFICINA PEDAGÓGICA preenchido (ANEXO). 

6.2. As propostas recebidas fora do prazo estabelecido no item 6.1 serão desconsideradas. 

6.3. É obrigatório o preenchimento de todos os itens do Formulário da Proposta de Oficina 

Pedagógica referente ao ANEXO. 

6.4. O arquivo deverá ser enviado, em formato .pdf, para o referido endereço eletrônico, com 

confirmação de leitura. 

6.5. O Departamento de Articulação Pedagógica e Formação (DAPE) não se responsabilizará por 

propostas que não forem recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos. 

 

7. DA AVALIAÇÃO E DOS CRITÉRIOS 

mailto:oficinaspedagogicas@ifsp.edu.br
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7.1. Será constituída uma Comissão de Avaliação, com a atribuição específica de análise das 

propostas de Oficinas Pedagógicas recebidas. 

7.2. A Comissão de Avaliação analisará e classificará as propostas recebidas utilizando os seguintes 

critérios: 

a) adequação da proposta às especificações previstas neste Edital; 

b) relevância do projeto para o desenvolvimento profissional dos servidores do IFSP;  

c) clareza e qualidade da proposta; 

d) conhecimento e experiência do(s) proponente(s) na área em que a Oficina Pedagógica será 

desenvolvida;  

e) viabilidade da implementação da proposta; 

f) pertinência da metodologia planejada para a Oficina Pedagógica; 

g) atendimento à demanda de formação continuada. 

8. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

8.1. A Comissão de Avaliação será composta por 5 (cinco) servidores, com formação acadêmica e 

pedagógica, sendo todos do efetivo quadro ativo permanente do IFSP. 

8.2. À Comissão de Avaliação caberá a análise e a classificação das propostas. 

8.3. Nenhum membro da Comissão Avaliadora poderá participar, de forma alguma, de proposta 

concorrente, ou ter quaisquer vínculos profissionais com as propostas apresentadas ou de 

parentesco com os proponentes. 

8.4. A Comissão de Avaliação terá autonomia quanto aos procedimentos de análise e decisões. 

 

9. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

9.1. A Comissão avaliará as propostas recebidas, considerando as exigências especificadas neste 

Edital.  

9.2. As propostas avaliadas serão listadas em ordem de classificação, a partir dos critérios 

estabelecidos no item 7.2.  

9.3. Os resultados serão divulgados no site do IFSP: www.ifsp.edu.br. 

http://www.ifsp.edu.br/
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9.4. As propostas classificadas integrarão um banco de dados específico, que terá prazo de validade 

de 1 (um) ano da data de publicação dos resultados.  

9.5. Poderão ser solicitadas alterações e ajustes nas propostas de Oficinas Pedagógicas a serem 

realizadas, para melhor atender às demandas específicas da formação continuada dos servidores 

do IFSP.  

9.6. As propostas classificadas não garantem ao(s) autor(es) a efetiva chamada para a sua 

realização. 

 

10. DOS RECURSOS  

10.1. Caberá recurso no prazo de até 2 (dois) dias úteis da publicação dos resultados da 

classificação.  

10.2. O recurso deverá ser encaminhado à Comissão de Avaliação das Oficinas Pedagógicas, 

exclusivamente para o endereço eletrônico oficinaspedagogicas@ifsp.edu.br, com confirmação de 

leitura.  

 

11. DA REALIZAÇÃO DA OFICINA PEDAGÓGICA 

11.1. As Oficinas Pedagógicas serão ofertadas conforme programação do Departamento de 

Articulação Pedagógica e Formação (DAPE), com previsão de realização mensal, ou de acordo com 

demandas específicas da formação dos servidores. 

11.2. A chamada para a realização da Oficina Pedagógica será feita por meio do endereço eletrônico 

do(s) proponente(s), com antecedência de pelo menos 25 (vinte e cinco) dias corridos da data 

prevista para oferta da Oficina Pedagógica. O(s) proponente(s) terá(ão) o prazo de 5 (cinco) dias 

corridos para confirmar o interesse em ministrar a oficina. 

11.3. Na falta de confirmação ou na hipótese de desistência do proponente no prazo estabelecido 

de 5 (dias) dias corridos, será convocado o próximo proponente da relação das oficinas 

classificadas.  

11.4. No ato da chamada, caso a Oficina Pedagógica conte com 2 (dois) proponentes e haja a 

indisponibilidade de comparecimento de um dos membros, deverá ser enviada uma justificativa de 

alteração e/ou substituição do proponente, que será avaliada pelo Departamento de Articulação 

Pedagógica e Formação (DAPE). 

mailto:oficinaspedagogicas@ifsp.edu.br
mailto:oficinaspedagogicas@ifsp.edu.br
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11.5. As Oficinas Pedagógicas poderão ser realizadas em qualquer um dos câmpus do IFSP, sendo os 

proponentes informados, com antecedência, em qual câmpus a oficina acontecerá.  

11.6. O(s) proponente(s) deverá(ão) ter disponibilidade para comparecer a eventuais reuniões 

(presenciais ou por videoconferência) a serem agendadas pelo Departamento de Articulação 

Pedagógica e Formação (DAPE) para possíveis acertos, esclarecimentos e/ou sugestões sobre a 

oficina a ser realizada. 

12. DA REMUNERAÇÃO 

12.1. Está prevista a remuneração por servidor que ministrar a Oficina Pedagógica, o valor total de 

R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais), referente às horas de planejamento e execução da oficina. 

12.2. O pagamento supracitado será efetuado, após a realização da Oficina Pedagógica, por meio de 

GECC (Gratificação de Encargos de Cursos e Concursos), sujeito aos impostos previstos em lei. Para 

isso, deverão ser preenchidos e entregues os relatórios e formulários exigidos institucionalmente. 

12.3. Não haverá pagamento para outros custos e despesas direta ou indiretamente envolvidas na 

realização da Oficina Pedagógica.  

12.4. A inexecução parcial ou total da proposta acarretará no não recebimento da remuneração. 

12.5. Caso seja necessário, haverá o pagamento de diárias para os ministrantes das oficinas.   

 

13. DA CERTIFICAÇÃO  

13.1. O Departamento de Articulação Pedagógica e Formação (DAPE) emitirá certificados a todos os 

servidores que ministrarem as Oficinas Pedagógicas. 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. A critério da Comissão de Avaliação das Oficinas Pedagógicas, eventualmente, poderão ser 

solicitados documentos comprobatórios de conhecimentos e/ou experiências na respectiva área da 

Oficina Pedagógica proposta. 

14.2. Dúvidas e/ou informações deverão ser encaminhadas para o endereço eletrônico: 

oficinaspedagogicas@ifsp.edu.br. 

14.3.  O envio de propostas para as Oficinas Pedagógicas implica na aceitação dos termos citados 

no presente edital. 

mailto:oficinaspedagogicas@ifsp.edu.br
mailto:oficinaspedagogicas@ifsp.edu.br
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14.4.  Não serão aceitas propostas que não cumpram com as exigências previstas neste Edital. 

14.5. As Oficinas Pedagógicas serão realizadas de acordo com a disponibilidade logística, 

orçamentária, financeira e de infraestrutura do IFSP.  

14.6. Os casos omissos relativos ao presente edital serão resolvidos pelo Departamento de 

Articulação Pedagógica e Formação (DAPE), com a anuência do Pró-Reitor de Ensino (PRE).  

 

15. DO CRONOGRAMA 

 

19/03/2019 Publicação do Edital 

De 20/03/2019 a 08/04/2019 Período para envio das propostas de Oficinas Pedagógicas  

De 09/04/2019 a 03/05/2019 Análise das propostas de Oficinas Pedagógicas 

08/05/2019 Divulgação dos resultados no site do IFSP 

De 09/05/2019 a 10/05/2019 Período para envio de recursos 

13/05/2019 e 14/05/2019 Análise dos recursos  

16/05/2019 Divulgação do resultado final no site do IFSP 

    

 
ANETE DA SILVA SANTOS FERREIRA 

CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA E FORMAÇÃO 
[ORIGINAL ASSINADO] 

 
 
 
 

REGINALDO VITOR PEREIRA 
PRÓ-REITOR DE ENSINO  

[ORIGINAL ASSINADO] 
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ANEXO – FORMULÁRIO DA PROPOSTA DE OFICINA PEDAGÓGICA 

 

Título da Oficina Pedagógica 

 

Linha temática: 

Principais temas a serem tratados: 

 

 

 

Objetivos: 

 

 

 

Público-alvo: Professores, técnicos-administrativos, servidores do IFSP   (especificar, se 

necessário) 

 

Recursos didáticos e materiais: 

 

 

 

Metodologia/Programação da Oficina Pedagógica: (Desenvolvimento da Oficina Pedagógica, 
explicitando a organização e descrevendo cada etapa a ser realizada no período de 4 horas) 

 

 

 

 

 

 

Referências bibliográficas:  

 

 

Observações: 
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IDENTIFICAÇÃO DO(S) PROPONENTE(S) 

 

Dados do Proponente 1 

Nome completo:   

CPF:   

Cargo:   

Câmpus:                                                           Setor/Área:    

Telefones de contato:  (0XX)   

E-mail Institucional:   

E-mail alternativo:   

Mini currículo: (Descrever a formação acadêmica e as principais atividades/experiências 
profissionais que julgar relevantes) 
 

Link do Lattes:  

 

Dados do Proponente 2   (se houver) 

Nome completo:   

CPF:   

Cargo:   

Câmpus:                                                           Setor/Área:    

Telefones de contato:  (0XX)   

E-mail Institucional:   

E-mail alternativo:   

Mini currículo: (Descrever a formação acadêmica e as principais atividades/experiências 
profissionais que julgar relevantes) 
 

Link do Lattes:  

 


