CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

CHAMADA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE EXTENSÃO
Capacitação em GeoGebra para Professores de Matemática
A Equipe Executora da Atividade de Extensão "Curso de Capacitação em
GeoGebra para Professores de Matemática " – do CEFET-MG torna público aos

interessados o processo de seleção de professores licenciados em Matemática e
que atualmente estejam lecionando Matemática em escolas públicas na Educação
Básica para participação na atividade em referência, nos seguintes termos
estabelecidos.
1. Objetivos Gerais
1.1. Promover a participação do público externo ao CEFET-MG em
atividades de extensão de forma a ampliar a integração entre o
CEFET-MG e a sociedade;
1.2. Contribuir para a formação continuada dos participantes e das
condições das comunidades beneficiadas, priorizando as demandas de
relevância social e tecnológica;
1.3. Disponibilizar para a sociedade o conhecimento tecnológico
desenvolvido no CEFET- MG;
1.4. Fortalecer a relação entre ensino, pesquisa e extensão;
1.5. Capacitar para a utilização do software GeoGebra no ensino de
Matemática, contribuindo assim na formação acadêmico-profissional dos
participantes.

2. Público alvo: Poderão se inscrever professores licenciados em Matemática e
que atualmente estejam lecionando Matemática em escolas públicas na Educação
Básica.
3. Período das inscrições: A partir de 00:01h do dia 13/07/2020 e
encerrando-se às 23:59h do dia 17/07/2020. A inscrição realizada fora desse
período será desconsiderada.
4. Carga Horária: 20 horas
5. Vagas: Total 45 (3 turmas de 15 participantes)
6. Período de realização do curso: O curso será realizado entre agosto e
dezembro de 2020. Serão 3 turmas de 15 participantes, conforme cronograma
abaixo:
1ª Turma
2ª Turma
3ª Turma

10/08 – 20/09
21/09 – 01/11
02/11 – 13/12

7. Modalidade: O curso é gratuito, classificado como de iniciação e será realizado
em ambiente virtual de forma remota. Datas e horários dos encontros virtuais,
quando for o caso, e prazos para o cumprimento das tarefas serão combinados
posteriormente e diretamente com os professores ministrantes.
8. Requisito: Os candidatos selecionados devem se responsabilizar em
providenciar o equipamento necessário, com acesso à internet, para a participação
no curso.
9. Das inscrições: As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, através
do preenchimento do formulário do link abaixo utilizando uma conta de email do
Gmail. Ao se inscrever, o candidato concorda com os termos dessa chamada.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCuhTEVVfxMT63jSEuQI_tmp2D856oG3bVfjdkvUacrPbKQ/viewform
10. Critérios de Seleção: Serão selecionadas as 15 primeiras inscrições para cada
uma das turmas.
11. Homologação das inscrições: Para ter sua inscrição homologada, o candidato
deverá anexar uma foto do documento de identidade (frente e verso), do diploma
de licenciatura em Matemática (frente e verso) e do comprovante de que
atualmente é professor de Matemática em escola pública na Educação Básica.
12. Termo de Compromisso: O candidato selecionado se compromete a participar
do curso, frequentando os encontros virtuais, quando for o caso, e desenvolvendo
as tarefas solicitadas. É de inteira responsabilidade do candidato selecionado o
acesso à internet que permita o desenvolvimento do curso. Caso o candidato
selecionado perca, por algum motivo, algum encontro virtual ou não desenvolva
alguma tarefa, a Equipe Executora da Atividade de Extensão não tem o
compromisso de repeti-la.
13. Certificado: Haverá certificado para os candidatos selecionados que
concluírem o curso.
14. Casos Omissos
Casos omissos serão analisados pela Equipe Executora da Atividade de Extensão.

Belo Horizonte, 02 de julho de 2020
Equipe Executora da Atividade de Extensão
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