MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS SÃO MATEUS
Rodovia BR-101 Norte, Km 58 – Litorâneo – 29932-540 – São Mateus – ES
27 3767-7000

EDITAL Nº 15/2021
DPPGE – DA SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O “STEAM + EDUCAÇÃO MIDIÁTICA”

O diretor-geral do Campus São Mateus, do Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia
do Espírito Santo, nomeado pela Portaria nº 3.282 de 22.11.2017, publicada no DOU de
23.11.2017, seção 2, página 19, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 1.070, de
05.06.2014, da Reitoria deste Ifes, torna público o presente Edital com finalidade de selecionar
alunos para o curso de extensão intitulado “STEAM + Educação Midiática”.

1 Dos objetivos
1.1 Seleção de 60 alunos - de preferência 2 de cada um dos 27 estados brasileiros;
1.2 Promover, durante o curso, sessões de análise prática de peças de desinformação, de forma
a permitir aos alunos identificar traços e evidências de notícias falsas na utilização das redes
sociais.
1.3 Engajar jovens para torná-los potenciais multiplicadores da alfabetização midiática, levando
o conhecimento obtido no curso a outros jovens e alunos por meio do painel que ocorrerá na
feira virtual de ciências;
1.4 Conectar-se ao objetivo do Alumni TIES TechCamp Reconnect, buscando disseminar e
implementar estudos de alfabetização midiática, com foco em alunos brasileiros do ensino
médio.

2 Do perfil dos alunos: público-alvo
2.1 Serão ofertadas 60 (sessenta) vagas para uma única edição do curso “STEAM + Educação
Midiática” para alunos que estejam cursando o ensino médio em qualquer escola do território
nacional e que preencha pelo menos UM dos seguintes requisitos:
I. Ter apresentado projeto de ciências em uma feira ou mostra científica;
II.
Ter participado como aluno de algum projeto de iniciação científica;
III.
Ter apresentado projeto em algum evento ou prêmio científico.

2.2 Os alunos selecionados deverão dedicar-se às atividades do curso que acontecerão de forma
síncrona e assíncrona, nas seguintes datas e horários para cada uma das atividades:
ATIVIDADE

DATA

HORÁRIO

Webinar de abertura

25/08/21 - quarta-feira 19:30 - 21:00

Workshop 1

14/09/21 - terça-feira

19:30 - 21:00

Workshop 2

16/09/21 - quinta-feira

19:30 - 21:00

Workshop 3

21/09/21 - terça-feira

19:30 - 21:00

Workshop 4

23/09/21 - quinta-feira

19:30 - 21:00

Workshop 5

28/09/21 - terça-feira

19:30 - 21:00

Workshop 6

30/09/21 - quinta-feira

19:30 - 21:00

Mentoria

5/10/21 a 28/10/21

1h por semana, por três semanas

Publicação dos vídeos

8/11/21 a 12/11/21

Atividade assíncrona

Painéis

8/11/21 a 12/11/21

1h no período vespertino

3 Da inscrição, seleção e recursos
3.1 Os alunos de ensino médio de escolas públicas que desejam participar do processo de seleção
deverão se inscrever no período de 05/07/21 (segunda-feira) a 28/07/21 (quarta-feira) através
do link: https://bit.ly/STEAMEM
3.2 Os alunos que não se enquadrarem no perfil descrito no item 2.1 serão desclassificados.
3.3 As inscrições serão analisadas pela comissão organizadora do curso e levará em consideração
os seguintes itens e respectivas pontuações:
Item

Pontuação

Pontuação máxima

I. Apresentação de projeto de
1 ponto por apresentação
ciências em uma feira ou
comprovada
mostra científica.

5 pontos

II. Participação com aluno de
algum projeto de iniciação
científica.

1 ponto por ano de
participação comprovada

5 pontos

III. Apresentação de projeto
em algum evento ou prêmio
científico diferente do item I.

1 ponto por apresentação
comprovada

5 pontos

3.4 Serão selecionados preferencialmente 2 alunos de cada estado brasileiro e do distrito federal.

3.5 Caso não seja possível selecionar pelo menos 2 alunos de cada estado e do distrito federal,
as vagas serão distribuídas regionalmente como mostra o quadro que segue:

Região

Estados

Quantidade
de estados

Vagas por
região

Norte

Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia,
Roraima e Tocantins

7

14

Nordeste

Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí,
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e
Sergipe

9

18

Centro-Oeste

Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o
Distrito Federal

4

8

Sudeste

Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e
São Paulo

4

12

Sul

Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina

3

8

3.6 Cumprida a distribuição de vagas dos itens 3.4, as demais vagas serão distribuídas entre os
estados que tiverem maior número de inscrição até o limite de vagas indicado para cada região
como consta no item 3.5
3.7 Será utilizado como critério de desempate, nessa ordem:
I. Resposta do candidato a pergunta: Por que você gostaria de participar do curso "STEAM
+ Educação Midiática"?
II.
Candidatos de maior idade cronológica.
3.8 Não caberá recurso quanto ao resultado da seleção de alunos.

4 Dos compromissos dos alunos selecionados
4.1 O aluno selecionado e/ou seu representante legal deverá(ão) se comprometer a:
I. Participar integralmente das atividades do cronograma do item 2.2.
II. Assinar os Termos de Participação, Declaração de Responsabilidade e Autorização para
Uso de Imagem e Som.
III.
Responder aos e-mails e outros tipos de correspondência eletrônica que receberem da
comissão organizadora do curso.
IV. Participar de atividades síncronas e assíncronas do curso.

5 Do cronograma

5.1 O presente edital obedecerá às etapas e prazos apresentados no cronograma a seguir:
Etapa

Data

Publicação do edital

05/07/21

Inscrição dos alunos interessados

05/07/21 a 28/07/21

Análise das inscrições

28/07/21 a 01/08/2021

Divulgação do resultado dos alunos selecionados

02/08/2021

Resposta dos alunos selecionados confirmando participação

03/08/2021 a 08/08/2021

6 Das disposições finais
6.1 Na efetivação da inscrição neste edital, o candidato declara que atende e aceita as normas
do mesmo.
6.2 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora do curso e deverão ser
encaminhados para o e-mail: fecinc.sm@ifes.edu.br.

São Mateus-ES, 5 de julho de 2021.
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