MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS ZÉ DOCA
Gabinete da Diretoria - Campus Zé Doca - GAB-ZDC

EDITAL Nº 143/2021 - GAB-ZDC/CAMP-ZDC/IFMA 23 DE SETEMBRO DE 2021
RETIFICADO
CURSO DE EXTENSÃO EM EMPREENDEDORISMO E MARKETING DIGITAL

A DIRETORA GERAL, EM EXERCÍCIO, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO, CAMPUS ZÉ DOCA, em consonância com o Edital de Fluxo Con nuo Nº 03/2021 – PROEXT/IFMA,
da Pró-Reitoria de Extensão, torna público o edital para o Curso de Extensão em Empreendedorismo e Marke ng
Digital, ano de 2021/2022.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O presente Edital rege o Processo Sele vo para ingresso no Curso de Extensão em Empreendedorismo e
Marke ng Digital, com carga horária total de 90 horas, sendo oferecido pelo IFMA/Campus Zé Doca, conforme
disposto no quadro de vagas – ANEXO II.
1.2 O curso de extensão será realizado inteiramente no formato remoto, com a vidades síncronas e assíncronas,
por meio das plataformas digitais Google Meet e Google Classroom, além de outras ferramentas online.
1.3 O curso terá duração de quatro meses, com previsão de início para novembro de 2021 e conclusão em março
de 2022.
2. DO CURSO
2.1 O Curso de Empreendedorismo e Marke ng Digital tem como obje vo propiciar qualiﬁcação proﬁssional
atrelada ao eixo tecnológico de desenvolvimento educacional e social, bem como, a integração e inovação de
prá cas empreendedoras na construção dos negócios e melhoria da qualidade dos serviços prestados aos
consumidores ﬁnais.
2.2 Organização e Matriz Curricular
Organização Curricular do Curso de Empreendedorismo e Marke ng Digital

Curso de Empreendedorismo e Marke ng Digital
Disciplinas

Carga horária

Empreendedorismo

20h

Finanças básicas

20h

Marke ng Digital

20h

A vidades complementares- Mentoria

30h

Total

90h

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INSCRIÇÃO
3.1 Poderão inscrever-se os candidatos que:
3.1.1. Possuam idade mínima de 18 anos até a data de início do curso ( 09/11/2021)(conforme cronograma
atualizado)
3.1.2. Possuam no mínimo o ensino fundamental completo
3.1.3. Serem Empreendedores formais ou informais
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições dos candidatos acontecem de forma presencial de 13 a 08 22 de outubro de 2021 e serão
realizadas pelas Prefeituras Municipais de Zé Doca e Luís Domingues, em locais previamente divulgados.
4.2 O candidato deverá preencher a ﬁcha de inscrição (Anexo I) e entregar os seguintes documentos (original e
cópia):
4.2.1 Documento de iden dade (frente e verso).
4.2.2 CPF (exceto se o número es ver no documento do item anterior).
4.2.3 Cer ﬁcado de reservista para candidatos do sexo masculino.
4.2.4 Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral (somente para apresentação).
4.2.5 Foto 3x4 recente.
4.2.6 Comprovante de residência atual (somente serão aceitos os seguintes comprovantes de residência: conta de
água, conta de luz, conta de telefone, fatura de cartão de crédito, de plano de saúde, TV por assinatura e conta de
internet). Não é obrigatório que o comprovante de residência esteja em nome do candidato).
4.2.7 Declaração de conclusão do Ensino Fundamental ou etapa superior de ensino (histórico escolar e cer dão).
4.2.8 Termo de autorização para divulgação de imagem e voz assinado (Modelo Anexo V).
4.2.9 Declaração de Disponibilidade de Tempo (conforme modelo Anexo VI).
4.2.10 Para os empreendedores informais, declaração de atuação no mercado de trabalho como empreendedor
(conforme Anexo VII).
5. DA CLASSIFICAÇÃO
5.1 O critério para a seleção de todos os candidatos será sorteio eletrônico das inscrições homologadas.
5.1 O critério para a seleção de todos os candidatos será sorteio eletrônico das inscrições homologadas, somente
no caso do número de inscritos for superior ao número de vagas.
5.1.2 O sorteio eletrônico será realizado pelo IFMA Campus Zé Doca, no dia 18 de outubro 01 de novembro de
2021, com horário a ser divulgando posteriormente.
5.1.3 O sorteio será público, com transmissão ao vivo pelo Youtube do IFMA/Campus Zé Doca.
5.2 Serão homologadas as inscrições que atenderem os requisitos exigidos no item 3 e 4.2.
6. DO RESULTADO
6.1 A divulgação do resultado do sorteio eletrônico acontecerá até o dia 19 de outubro 08 de novembro de 2021 ,
no site (h p://zedoca.ifma.edu.br/) e a lista dos candidatos com inscrições homologadas, obedecendo o
quan ta vo de vagas previstas no anexo II deste edital.
6.1.2 Será divulgada a lista de classiﬁcação de excedentes, até o dia 22 de outubro 08 de novembro de 2021 , no
site (h p://zedoca.ifma.edu.br/), conforme previsto no anexo III.

7. DOS RECURSOS
7.1 Em caso de discordância do resultado divulgado, o candidato (a) poderá entrar com recurso à Coordenação do
Curso.
7.2 Os recursos deverão ser feitos em forma de Requerimento (conforme Anexo IV) e enviados até as 23:59 das
datas previstas no Cronograma (item 9), para o e-mail da Coordenação, marali.santos@ifma.edu.br.
7.3 As respostas aos recursos, caso haja, serão divulgadas no site (h p://zedoca.ifma.edu.br/), no dia 21 de
outubro de 2021 conforme cronograma de execução (item 9.1)
7.4 Os pedidos de recurso fora do prazo ou por qualquer outro meio que não sejam os especiﬁcados neste edital
não serão aceitos.
7.5 Os resultados divulgados poderão ser re ﬁcados após e de acordo com a análise do recurso.
7.6 A qualquer tempo, o presente edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, por decisão
unilateral da Direção Geral do IFMA - Campus Zé Doca, por mo vo de interesse público ou exigência legal, sem
que isso implique em direitos à indenização ou reclamação de qualquer natureza.
8. DAS MATRÍCULAS
8.1. Os candidatos classiﬁcados estarão matriculados no curso, após conﬁrmação de interesse.
8.2 Em caso de desistência da vaga, o aluno deverá comunicar à Coordenação do Curso jus ﬁcando sua
desistência.
8.3 Perderá o direito à vaga o (a) aluno (a) já matriculado no curso que não comparecer às aulas nas duas primeiras
semanas le vas.
8.4 A Coordenação do Curso poderá convocar o candidato subsequente na Lista de Excedentes, após as situações
descritas nos itens 8.2 e 8.3, até o prazo máximo de 30 dias de início das aulas do curso.
9. DO CRONOGRAMA
9.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, bem como da divulgação dos respec vos resultados,
constam da tabela seguinte:
CRONOGRAMA
ETAPA
Lançamento do Edital
Inscrições
Homologação das Inscrições
Recurso
Resultado dos recursos

DATA
23/09/2021
01 a 08/10 de 2021
01 a 22/10 de 202
13/10/2021
26/10/2021
14 e 15/10/2021
27/10/2021
18/10/2021
29/10/2021

Sorteio das inscrições homologadas e do

18/10/2021

Cadastro de Reserva

01/11/2021

Homologação dos sorteados
Recurso ao Sorteio
Resultado ao Recurso

19/10/2021
03/11/2021
20 a 21/10/2021
04/11/2021
22/10/2021
08/11/2021

Homologação e Resultado Final
Confirmação de interesse e matrículas

22/10/2021
08/11/2021
25 a 29/10/2021
09/11/2021 a 19/11/2021
09/11/2021 (previsão)

Aula inaugural

23/11/2021 (previsão)

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
10.1 A modalidade do curso será de forma remota e será gratuito.
10.2. Só terá direito a receber cer ﬁcado de par cipação no curso, os alunos matriculados com no mínimo 75% de
frequência nas aulas.
10.3 Quaisquer dúvidas ou informações suplementares poderão ser respondidas pela Coordenação do Curso
através do e-mail: marali.santos@ifma.edu.br.
10.4 Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão analisados pelo Departamento de
Extensão e Relações Ins tucionais e pela Coordenação do Curso de Extensão Empreendedorismo e Marke ng
Digital – Campus Zé Doca.
Parágrafo único – Fica eleito o foro da cidade de Zé Doca – Maranhão, para dirimir questões deste Edital.

Zé Doca, 13 de outubro de 2021

Suene Costa Castelo (1626204)
Diretora-Geral em Exercício
PORTARIA Nº 249/2021, DE 8 DE OUTUBRO DE 2021

Documento assinado eletronicamente por:
Suene Costa Castelo, CHEFE DE GABINETE - FG2 - GAB-ZDC , em 13/10/2021 21:50:24.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 13/10/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
h ps://suap.ifma.edu.br/auten car-documento/ e forneça os dados abaixo:
Código Veriﬁcador: 338197
Código de Auten cação: e5ce9fee5c
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