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MODALIDADE: Curso de Extensão

A Diretora Geral em Exercício do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Pernambuco – Campus Olinda, no uso de suas atribuições legais e de acordo com as
disposições da legislação pertinente, faz saber, pelo presente Edital, que estarão abertas,
no período de 19 a 23 de julho de 2021, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado
do Curso de Extensão “GEOMETRIA ANALÍTICA BÁSICA”, para o Campus Olinda.
1. DO CURSO
1.1. O Curso de Extensão “GEOMETRIA ANALITICA BÁSICA”, do IFPE Campus Olinda,
ministrado pelo professor Wandernos de Melo e Silva, será ofertado gratuitamente com
encontros semanais em aulas remotas.
1.2. Período: 27 de julho de 2021 a 04 de novembro de 2021.
1.3. Dias e Horário: Terças e Quintas 14:00h às 16:00h.
1.4. Carga Horária: 60h
1.5. Local: as aulas acontecerão de modo remoto através de videoconferência (Google
Meet) em link disponibilizado pelo professor antes de cada encontro.
1.6. Conteúdo Programático (60h): 1-Continuidade e Limites: 1.1 Noção de continuidade 1.2
Limites de uma função contínua 1.3 Propriedades operatórias dos limites 2-Derivadas das funções
elementares: 2.1 Introdução aos estudos das derivadas 2.2 Derivadas Elementares 2.3
Propriedades operatórias (Regra da cadeia) 3-Noção de integral: 3.1 Área sob o gráfico de uma
função contínua 3.2 Primitivas e integrais 3.3 Integral definida 4-O ponto: 4.1 introdução, plano
cartesiano, distância entre dois pontos 4.2 Ponto médio de um segmento 4.3 condição de
alinhamento de três pontos 5-A reta: 5.1 Introdução 5.2 Equação geral da reta; reduzida,
segmentária e paramétricas 5.3 Intersecção de retas 5.4 Paralelismo e perpendicularidade 5.5
Inequação do 1 grau com duas variáveis 5.6 Distância entre ponto e reta/ Área de um triângulo 5.7
Bissetrizes dos ângulos de duas retas 6-Circunferência: 6.1 Equação geral e reduzida da
circunferência 6.2 Posição relativa entre ponto/reta e circunferência 6.3 Inequação do 2º grau com
duas variáveis 6.4 Problemas de tangência 6.5 Aplicação das derivadas: Equação da reta tangente
7-As Cônicas: 7.1 Elipse 7.2 Hipérbole 7.3 Parábola.



1.7. A avaliação de aprendizagem ocorrerá de modo processual e será pontuada por
atividades avaliativas, cujo formato e critérios de aprovação serão apresentados pelo
professor no primeiro encontro com a turma.
2. NÚMERO DE VAGAS, PÚBLICO-ALVO E PRÉ-REQUISITOS:
2.1. Número de vagas: 60 (sessenta).
2.2. Público-alvo: Comunidade externa e comunidade interna.
2.3. Pré-requisitos: Ensino Médio completo ou finalizando. O aluno deve possuir celular ou
outro dispositivo com acesso a Internet para acompanhar e participar das aulas online,
bem como participar dos grupos de discussão via WhatsApp.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições estarão disponíveis a partir das 17h do dia 19/07/2021, até às 12h do
dia 23/07/2021, e serão realizadas exclusivamente de forma on-line, através de
formulário eletrônico disponível em: https://forms.gle/T7ksT2TR6bCJrhKM7.
3.2. Ao efetuar a inscrição os candidatos receberão, em tela, a confirmação do envio do
formulário eletrônico, assim como receberão, via e-mail, uma cópia do formulário enviado
com os dados fornecidos. Esses são os modos de confirmação da inscrição.
3.3. O IFPE Campus Olinda não se responsabiliza pela inscrição dos candidatos que, após o
preenchimento e envio do formulário, não receberem mensagem de confirmação, em tela,
e/ou a cópia do formulário enviado, em sua caixa de correio eletrônico.
3.4 No ato da inscrição o candidato deve anexar comprovante de conclusão (Ficha 19) ou
comprovante de que está cursando o último ano do Ensino Médio (declaração ou
comprovante de matrícula). Poderão ser anexados arquivos em formato PDF ou formato
de imagem (.jpg, .png e outros).

4. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS
4.1. Para o preenchimento das vagas será utilizado o critério de ordem de inscrição dos
candidatos, limitado ao número de vagas ofertadas no curso - 60 (sessenta) vagas
4.2. As inscrições continuarão sendo aceitas mesmo após o preenchimento das vagas de
cada curso, para fins estatísticos.
4.3. O número excedente de candidatos inscritos não obriga ao IFPE Campus Olinda a
oferecer turmas extras e não garante vaga em eventuais novas ofertas, o que poderá
ocorrer apenas por discricionariedade da referida instituição.
4.4. A relação contendo o nome dos selecionados, classificados por ordem de inscrição,
será publicada, até o dia 26/07/2021, no site do IFPE - Campus Olinda
(http://www.ifpe.edu.br/campus/olinda).
4.5 Em caso de desistência na primeira aula, o IFPE Campus Olinda, convocará outros
candidatos, por telefone ou correio eletrônico (e- mail), seguindo rigorosamente a ordem
de inscrição.
5. MATRÍCULA
5.1. Estará automaticamente matriculado no curso o candidato cujo nome conste na
relação publicada no site do IFPE - Campus Olinda em data indicada no item 4.4.

https://forms.gle/T7ksT2TR6bCJrhKM7
http://www.ifpe.edu.br/campus/olinda


5.2. Os candidatos matriculados receberão, no endereço de e-mail informado durante a
inscrição ou por aplicativo de mensagem, o convite para participação de cada aula.
5.3 Os alunos matriculados deverão seguir todos os regulamentos e regimentos do IFPE -
Campus Olinda.
6. CERTIFICAÇÃO
Terá direito a certificado de conclusão de curso o aluno que:
6.1. Obtiver frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) no curso;
6.2. Alcançar média 6,0 (seis) nas atividades de avaliação sugeridas.
7. CRONOGRAMA
Publicação do Edital: 19/07/2021.
Período de inscrição: de 19/07/2021 a 23/07/2021.
Divulgação dos candidatos inscritos: até 26/07/2021.
Início das aulas: 27/07/2021.
Previsão de término das aulas: 04/11/2021.
8. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
8.1 É de responsabilidade exclusiva do (a) candidato (a) acompanhar a publicação e a
divulgação na imprensa, na Internet e no site do IFPE - Campus Olinda
(http://www.ifpe.edu.br/campus/olinda) de todos os documentos referentes ao processo
seletivo simplificado.
8.2. A exatidão e atualização das informações fornecidas, no ato da inscrição e
posteriormente, é de inteira responsabilidade do candidato.
8.3. A inexatidão das informações fornecidas pelo candidato, durante esse processo
seletivo ou posteriormente, anularão todos os atos decorrentes da sua inscrição.
8.4. A DPEX não se responsabiliza por eventuais prejuízos que possa sofrer o candidato em
decorrência da inexatidão ou insuficiência das informações prestadas.
8.5. A inscrição do candidato implica a tácita aceitação pelo mesmo das condições
estabelecidas neste Edital, nos comunicados oficiais, ou em outros documentos que
vierem a ser publicados, como também das decisões que possam ser tomadas pelo IFPE
Campus Olinda, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.
8.6. Os casos omissos serão resolvidos pela DPEX - Divisão de Pesquisa, Extensão e
Inovação do Campus Olinda.

Olinda, 19 de julho de 2021.

SWANNE SOUZA TAVARES DE ALMEIDA
DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO DO IFPE – CAMPUS OLINDA

Portaria no 945, de 11 de setembro de 2020
SIAPE: 2163002
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