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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
PRO-REITORIA DE ENSINO/REIT

EDITAL Nº 103 / 2020 - REIT-PROEN (11.01.02) 

Nº do Protocolo: 23041.020948/2020-52
Maceió-AL, 07 de junho de 2020.

CHAMADA INTERNA PARA INSCRIÇÕES EM CURSOS DE FORMAÇÃO
CONTINUADA PARA PROFESSORES(AS)

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe
foram conferidas pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 e no Decreto
Presidencial de 10 de junho de 2019, torna pública a chamada interna para inscrições
em cursos de formação continuada para professores(as) relativos às práticas
pedagógicas e tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem, na
modalidade a distância, no âmbito da Pró-Reitoria de Ensino do Ifal (Proen),
conforme disposto a seguir.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. Esta chamada interna rege os aspectos gerais para a inscrição de
professores(as) para participar de cursos de formação continuada referentes às
práticas pedagógicas e tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem.

1.2. Os cursos serão ofertados totalmente na modalidade à distância, utilizando o
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) do Ifal.

1.3. A oferta dos cursos de formação continuada para professores(as) é uma ação da
Pró-Reitoria de Ensino (Proen), a partir do grupo de trabalho formação continuada,
com o objetivo de promover formação em serviço referente às discussões teórico-
metodológicas sobre as práticas pedagógicas e às tecnologias digitais, possibilitando
(re)significar os processos de ensinar e de aprender.

1.4. A oferta dos cursos de formação continuada para professores(as) é resultado de
um trabalho colaborativo institucional, que conta com a cooperação de servidores do
Ifal (professor(a), pedagogo(a), técnico(a) em assuntos educacionais) que possuem
expertise em tecnologias digitais e metodologias ativas e/ou participaram dos
programas gerenciados pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do
Ministério da Educação (SETEC/MEC) com o apoio do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que promoveu formação de
professores da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
(RFEPCT); para atuar como formadores(as).

2. DOS CURSOS
2.1. Os cursos de formação continuada para professores(as) do Ifal relativos às
práticas pedagógicas e tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem
serão ofertados em quatro temáticas referentes ao uso do SIGAA, de metodologias
ativas e de ferramentas tecnológicas, conforme quadro a seguir.

CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA OBJETIVO

SIGAA: formação inicial Desenvolver habilidades básicas no uso
do Sistema Integrado de Gestão de
Atividades Acadêmicas (SIGAA), em
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especial para a realização de atividades
pedagógicas e gerenciamento de turmas.

Uso pedagógico do SIGAA/Ifal Potencializar o uso pedagógico do
Sistema Integrado de Gestão de
Atividades Acadêmicas (SIGAA) como
ambiente virtual de ensino e de
aprendizagem.

Ressignificação das práticas didático-
pedagógicas por meio de metodologias
ativas

Promover o desenvolvimento de
competências e habilidades voltadas para
o processo de ensino-aprendizagem a
partir de práticas didático-pedagógicas por
meio de metodologias ativas.

Ferramentas tecnológicas para
atividades educacionais

Desenvolver conhecimentos sobre as
ferramentas e recursos tecnológicos
básicos para realização de atividades
educacionais.

2.2. Os cursos serão ofertados através do ambiente virtual de ensino e de
aprendizagem do SIGAA, na modalidade à distância, com atividades síncronas e
assíncronas, a partir da organização metodológica e cronograma de cada curso.

2.3. Os cursos de formação continuada para professores(as) possuem carga horária
entre 25 e 60 horas, em que serão realizadas duas ofertas, conforme quadro a
seguir.

CURSO CARGA
HORÁRIA

PERÍODO DE OFERTA

SIGAA: formação inicial 30h 17/06 a
02/07/2020

06 a 17/07/2020

Uso pedagógico do SIGAA/Ifal 25h 17/06 a
02/07/2020

06 a 17/07/2020

Ressignificação das práticas didático-
pedagógicas por meio de metodologias
ativas

60h 22/06 a
12/07/2020

15/07 a
03/08/2020

Ferramentas tecnológicas para atividades
educacionais

60h 22/06 a
12/07/2020

15/07 a
03/08/2020

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições nos cursos de formação continuada poderão ser realizadas por
professores(as) do Instituto Federal de Alagoas; e que não esteja afastado(a) das
suas atividades.

3.2. As inscrições serão realizadas no período de 08 a 15 de junho de 2020 através
de formulário disponível no endereço eletrônico:
https://sigadmin.ifal.edu.br/admin/public/questionario/responder/cea4dbe1e1ec9bdb</a><!--
EndFragment-- !--EndFragment-->

3.3. Os(as) professores(as) poderão realizar mais de um curso de formação
continuada, observando o período de oferta de cada curso conforme cronograma no
item 2.3.

3.4. O preenchimento do formulário de inscrição é de inteira responsabilidade do(a)
professor(a) interessado(a) em participar dos cursos de formação continuada.

Ã Ã

https://sigadmin.ifal.edu.br/admin/public/questionario/responder/cea4dbe1e1ec9bdb
https://sigadmin.ifal.edu.br/admin/public/questionario/responder/cea4dbe1e1ec9bdb
https://sigadmin.ifal.edu.br/admin/public/questionario/responder/cea4dbe1e1ec9bdb
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4. DO RESULTADO, SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
4.1. A seleção será realizada em fase única, de caráter classificatório, e em
conformidade com as informações fornecidas pelo(a) interessado(a), a partir da
ordem de inscrição e disponibilidade de vagas para oferta de cada curso

4.2. O resultado será divulgado no endereço eletrônico: www.ifal.edu.br no dia 16 de
junho de 2020, de acordo com cronograma previsto no item 5.

4.3. Os(as) professores(as) classificados(as) receberão todas as informações para
início das atividades dos cursos de formação continuada no e-mail fornecido no
formulário de inscrição.

5. DO CRONOGRAMA

Fases Datas

Período de inscrição 08 a 15/06/2020

Divulgação do resultado 16/06/20

Início dos cursos A partir de 17/06/20

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. Os casos omissos e as situações não previstas nesta chamada serão analisadas
pela Pró-Reitoria de Ensino do Ifal.

6.2. Os pedidos de informações relacionadas a esta chamada podem ser
encaminhados para o e-mail dae@ifal.edu.br. No campo “Assunto” do e-mail deve
constar: “Informações cursos de formação continuada para professores”.

(Assinado digitalmente em 08/06/2020 07:29) 
CARLOS GUEDES DE LACERDA 
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