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A Pró-Reitoria de Extensão e a Diretoria de Relações Internacionais do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), no uso de suas
atribuições legais, tornam pública a realização do Processo Seletivo para
preenchimento de vagas para o curso INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA
AO CONCEITO DE GOVERNANÇA AMBIENTAL, SOCIAL E CORPORATIVA –
ESG, na modalidade não-presencial (on-line), ofertadas pelo IFSP para o 2º
semestre de 2021 e determina as seguintes normas:
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O planejamento e a coordenação deste processo seletivo estão sob
responsabilidade da Pró-Reitoria de extensão do IFSP;
1.2 O curso INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA AO CONCEITO DE
GOVERNANÇA AMBIENTAL, SOCIAL E CORPORATIVA – ESG será ofertado
em parceria com a Santa Fé College, na modalidade on-line, 100% em inglês,
com alunos das duas instituições interagindo entre si. A carga horária do curso
é de 60 horas e será oferecido por meio da plataforma Google Meet. O curso
está dividido em 13 semanas, com um novo conteúdo aberto a cada semana. Ao
finalizar o curso, os alunos serão capazes de demonstrar habilidades de
comunicação e análise de negócios globais eficazes, bem como conhecimento
sobre Responsabilidade Social Corporativa, Água, Energia Sustentável,
Disponibilidade e Gestão de Alimentos, Mudanças Climáticas e a interconexão
entre estes assuntos e como a Inteligência Artificial pode ser aplicada nessas
áreas;
1.3. Poderão se inscrever pessoas com nível médio concluído e cursando
qualquer curso de nível superior, que se relacione com os conteúdos do curso.
1.4. É imprescindível que o candidato tenha, no mínimo, domínio intermediário
da língua inglesa (B1/B2, QCRE) de acordo com o Quadro Comum Europeu de
Referência para Línguas (CEFR) para melhor aproveitamento do curso, e ou,
passe por uma entrevista para verificação do entendimento do idioma.
1.5. Só será aceita uma inscrição por candidato.
1.6. A simples inscrição no processo seletivo não garante ao candidato o direito
de ocupação de vaga no curso.

1.7. Os candidatos serão selecionados, conforme o número de vagas e após
passarem por uma entrevista em inglês e ou apresentarem certificados de
proficiência em inglês que atenderem aos requisitos estabelecidos neste Edital.
1.8. O material do curso e as aulas ministradas serão em língua inglesa. O curso
será ofertado totalmente de forma on-line através do Google Meet e ou Zoom.
1.9. O curso contará com encontros on-line, realizados semanalmente e com
duração de 2 horas de aulas síncronas e 2.7 horas de aulas assíncronas.
1.10. O cronograma geral contendo as datas do Processo Seletivo consta do
Item 9 deste Edital.
1.11. O prazo para impugnação do presente Edital será de até dois dias antes
do fim do período de inscrições, ou seja, serão aceitos pedidos de impugnação
devidamente embasados até as 23h59min, UTC -3:00, do dia 04 de setembro de
2021.
2. CURSOS E VAGAS
2.1. Oferta de vagas
Curso

Campus
Participante

Horário
dos Vagas
encontros on-line

IA aplicada ESG

A – Araraquara

Quarta-feira,
15h – 18h
Quarta-feira,
15h – 18h
Quarta-feira,
15h – 18h

B – São Paulo
C - Votuporanga

9
9
6

2.2. O curso contará com encontros on-line realizados semanalmente e com
duração de 2 horas síncronas e 2.7 horas assíncronas. É recomendável que o
candidato faça sua inscrição de acordo com a sua disponibilidade de horário para
os encontros on-line.
2.3. Vinte e cinco por cento (25%) das vagas são reservadas a candidatos
autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e 5% para deficientes.
3. ESTRUTURA DO CURSO
3.1. O curso adota a metodologia de ensino com aulas a distância.
3.2. Para realização do curso, será utilizada a plataforma Google Meet e ou
Padlet.
3.4. Para aprovação e certificação, o estudante matriculado precisará obter, no
mínimo, 60% de nota para aprovação e 75% de frequência às atividades.
4. INSCRIÇÕES
4.1. A inscrição é gratuita;

4.2. Período: do dia 02 de setembro de 2021 às 22h (UTC -3:00) do dia 04 de
setembro de 2021.
4.3. As inscrições serão realizadas por preenchimento de Formulário de
Inscrição presente em https://forms.gle/AEBQr5YaNP8ZtNur8.
4.4. O candidato poderá realizar apenas uma inscrição.
4.5. São de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas no
Formulário de Inscrição em observância às normas e condições estabelecidas
neste Edital, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento.
4.6. O IFSP conforme Portaria nº 2.102 de 2014 assegura o uso do nome social
adotado por alunos, servidores e trabalhadores terceirizados do IFSP que se
identificam como lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e
transgêneros. O nome social é aquele pelo qual o indivíduo se identifica e é
identificado pela sociedade. Assim, a instituição assegurará atendimento
específico ao candidato que desejar atendimento pelo nome social durante a
realização deste processo seletivo.
4.7. Os candidatos com deficiência deverão, obrigatoriamente, comprovar sua
condição mediante a apresentação de laudo médico, emitido por profissional da
área, no ato da inscrição online.
4.8. No ato da inscrição on-line, candidatos autodeclarados pretos, pardos ou
indígenas deverão selecionar sua opção conforme o quesito cor ou raça utilizado
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
4.9. As alterações de dados da inscrição efetuadas pelo candidato somente
serão permitidas até o último dia da inscrição e deverão ser encaminhadas para
prx@ifsp.edu.br, que analisará a possibilidade ou não de atendimento da
solicitação.
4.10. O IFSP não se responsabilizará por inscrição não efetivada por motivos de
ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de
comunicação ou de outros fatores que venham a impossibilitar a transferência,
inscrições fora do prazo ou documentos incorretos utilizados para a inscrição.
4.11. Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às
determinações contidas neste Edital.
5. FORMA DE SELEÇÃO
5.1. Os candidatos serão selecionados por entrevista em inglês, conforme o
número de vagas, que classifica, automaticamente, os primeiros inscritos que
atenderem aos requisitos estabelecidos neste Edital.
5.2. O processo seletivo classificará a quantidade de candidatos correspondente
ao número de vagas para cada curso estabelecidas no Item 2.1 deste Edital mais
o equivalente a 20% deste número de vagas para composição de lista de espera.

5.3. Os candidatos cadastrados na lista de espera poderão ser chamados em
caso de desistências decorridas em até duas semanas do início do curso, caso
se confirmem desistências ou abandonos.
5.4. Caso o número de candidatos inscritos por curso seja menor do que a
quantidade de vagas oferecidas, não haverá lista de espera.
6. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
6.1. A lista de selecionados será divulgada na página https://www.ifsp.edu.br/ a
partir das 8h (UTC -3:00) do dia 06 de setembro e encaminhada para o e-mail
cadastrado pelo candidato no ato da inscrição.
6.2. Após a divulgação da lista de selecionados, o candidato que tiver inscrição
indeferida poderá entrar com recurso até às 23h (UTC -3:00) do dia 6 de
setembro através do e-mail prx@ifsp.edu.br, explicitando as razões pelas quais
sua matrícula deveria ser deferida, conforme itens deste Edital.
6.3. Após avaliação de eventuais recursos, o resultado final será divulgado na
página https://www.ifsp.edu.br/ a partir das 17h (UTC -3:00) do dia 8 de setembro
e encaminhado para o e-mail cadastrado pelo candidato no ato da inscrição.
7. MATRÍCULA
7.1. Após o resultado final, os candidatos selecionados estarão automaticamente
matriculados e receberão instruções por e-mail de como acessar as aulas do
curso.
7.2. Não haverá cobrança de taxa de matrícula.
8. INFORMAÇÕES
8.1. Informações sobre este processo seletivo poderão ser obtidas pelo site:
https://www.ifsp.edu.br/ e pelo e-mail: prx@ifsp.edu.br

9. CRONOGRAMA
ETAPAS
Período de Inscrição
Período de Entrevistas
Divulgação da lista de selecionados
Recurso
Resultado Final
Início do Curso
Conclusão do curso

DATAS
02/09 de 2021 a 04/09 de 2021
05/09 de 2021
06/09 de 2021
06/09 de 2021
08/09 de 2021
06/09 de 2021
03/12 de 2021
São Paulo, 02 de setembro de 2021

____________________Este documento encontra-se assinado no
original_______________________
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