
UAB Itapevi abrirá processo seletivo para cursos técnicos 
a distância do IFSP a partir do próximo dia 02

Ano 2. Nº 284 - 28/04/2014

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) em parceria com o 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 
Paulo (IFSP), a partir do dia 02 de maio estará com inscrições 
abertas para o processo seletivo referente ao 2º semestre dos 
cursos técnicos a distância.  O polo da UAB Itapevi tem vagas 
para os cursos de Informática para Internet (50) e Serviços 
Públicos (50).  

As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de maio, por 
meio do site www.ifsp.edu.br/seletivo, mediante o pagamen-
to da taxa de inscrição, no valor de R$ 20,00. A coordenação 
da UAB informa que os pré-requisitos para ingresso nos cur-
sos técnicos subsequentes a distância são: ter concluído o 
Ensino Médio e, no mínimo, 18 anos completos até a data 
de inscrição. 

A prova será realizada no dia 15 de junho, às 13h e terá du-
ração de quatro horas. Para verificar o local onde realizará a 
prova, o candidato deverá, a partir do dia 10 de junho, acessar 
o endereço eletrônico www.ifsp.edu.br/seletivo, no link “Lo-
cal de prova”, ou, ainda, poderá comparecer ao campus/polo 
em que pretende estudar.  

 Projetos integrados de leitura e 
Matemática enriquecem o 

cotidiano escolar dos alunos do 
CEMEB Prof. Edevaldo Caramez 

Com o objetivo de tornar a leitura uma prática diária das 
crianças, a equipe do CEMEB Prof. Edevaldo Caramez elabo-
rou um projeto envolvendo todas as turmas da escola.  

Para desenvolver a ação de forma integrada, os professo-
res confeccionaram um painel em um ponto acessível da es-
cola para que os alunos possam visitar e manter contato diá-
rio com a leitura. No painel, foi separado um lugar específico 
onde cada turma expõe um livro de sua preferência, comparti-
lhando  a obra com os demais.

De acordo com a direção 
da escola, a ação também 
estimula a participação da 
família, pois permite que os 
alunos levem livros para casa 
a fim de ler com os pais. Após 
realizar a leitura com a famí-
lia, as crianças têm a oportu-
nidade de contar aos colegas 
como foi a experiência e o que 
achou da história. 

O IFSP oferecerá benefício de isenção do pagamento do valor da inscrição a todos os candidatos que preencherem, inte-
gralmente, o Formulário de Isenção para cursos técnicos subsequentes na modalidade a distância, disponível no endereço 
www.ifsp.edu.br/seletivo, no período de 02/05/2014 até às 15h do dia 21/05/2014. É necessário que o candidato entregue 
também a cópia da Carteira de Identidade do (frente e verso); CPF (frente e verso) e certificado ou declaração de conclusão do 
Ensino Médio (frente verso).

Isenção taxa inscrição

Outra ação interessante que está sendo realizada na esco-
la é o Projeto Copa do Mundo, que auxilia os alunos a realiza-
rem a contagem regressiva para a abertura do evento. A dire-
tora da escola conta que, diariamente, uma turma passa pelo 
local para alterar o ponteiro do relógio. Segundo ela, além de 
utilizar o relógio como recurso visual, todos os professores 
estão realizando atividades interdisciplinares envolvendo o 
tema, prática que enriquece as aulas.

Copa do Mundo


