
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS AVANÇADO DE VIANA

Rodovia BR 262, KM 12 – Universal – 29134-400 – Viana – ES

27 3246-1700

EDITAL INTERNO N. 07/2019 – SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA O CURSO DE
EXTENSÃO  - INTRODUÇÃO À ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA

A Diretora  de  Implantação  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do
Espírito Santo – Campus Avançado de Viana, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com as disposições da legislação pertinente, torna público que estão abertas as inscrições
para o Curso de Extensão “Introdução à  Astronomia e Astronáutica”, (totalmente gratuito),
na modalidade presencial.

1. DO CURSO

1.1. O  Curso  de  Extensão  “Introdução  à Astronomia  e  Astronáutica”  tem  por  objetivo
oferecer uma formação complementar nos estudos de ciências, matemática e nas áreas de
conhecimento  relacionadas  às  tecnologias  e  pretende  preparar  e  estimular  os  alunos
participantes do curso para que participem e tenham bom desempenho na Olimpíada
Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e na Mostra Brasileira de Foguetes
(MOBFOG).

1.2. Os encontros presenciais semanais ocorrerão entre os meses de setembro a dezembro
de 2019,  regularmente  às quintas-feiras,  das 16:00 às 18:00,  nas dependências  do Ifes
Campus Avançado de Viana, situada à Rodovia BR-262, Km 12, S/N, Universal, Viana – ES.
CEP: 29134-400.

1.3 Cronograma de atividades:

Datas Atividades Carga
horária

05/09/201
9

Aula Inaugural: apresentação do curso palestra inaugural. 2h

12/09/201
9

A astronáutica e a exploração espacial. 2h

19/09/201
9

Oficina: montagem de foguetes de garrafa pet. 2h

Extraclass
e

Montagem de base para lançamento de foguetes. 2h

26/09/201
9

Lançamento de foguetes na Mostra Brasileira de Foguetes 
(MOBFOG).

2h

10/10/201
9

Leis de Kepler aplicadas à Astronomia e Astronáutica. 2h

17/10/201
9

Gravitação aplicada à Astronomia e à Astronáutica. 2h

24/10/201
9

Oficina: O Sistema Solar em escala. 2h

31/10/201 Da Cosmologia à Geologia. 2h



9
Extraclass
e

Leitura da crônica “A última pergunta” de Isaac Asimov. 2h

07/11/201
9

Matemática Básica: nivelamento. Construção de relógio solar. 2h

14/11/201
9

A Matemática aplicada à Astronomia: colocando em prática a 
utilização do relógio solar.

2h

21/11/201
9

Utilização de softwares para estudo e contemplação do céu. 2h

Extraclass
e

Realização de simulado da OBA. 2h

28/11/201
9

Visitação ao planetário ou contemplação do céu com telescópios. 2h

05/12/201
9

Oficina de construção de foguetes de combustível sólido. 
Encerramento do curso e avaliação das atividades pelo corpo 
discente .

2h

2. DAS VAGAS, PÚBLICO-ALVO E PRÉ-REQUISITOS

2.1.  Serão disponibilizadas 45 (quarenta e cinco) vagas destinadas a alunos regularmente
matriculados no nono ano do ensino fundamental.

2.2. Das  vagas  ofertadas,  garantir-se-á  o  mínimo  de  5  (cinco) vagas  destinadas,
exclusivamente, aos alunos moradores do bairro Universal, Viana – ES.

2.3. Quadro de vagas:

Curso Público-alvo Nº de vagas Pré-requisito

Curso
Introdução

à
Astronomi

a e
Astronáuti

ca

Alunos
regularmente

matriculados no
9º Ano do Ensino

Fundamental

40
Aluno regularmente matriculado no 9º ano do
ensino fundamental, morador de qualquer

bairro

5
Aluno regularmente matriculado no 9º ano do

ensino fundamental, morador do bairro
Universal, Viana – ES

3. DA INSCRIÇÃO E MATRÍCULA

3.1.  A seleção para o ingresso no projeto acontecerá por  ordem de inscrição/matrícula,
respeitando o quadro de vagas estabelecido no item 2.3 deste edital.

3.2. A inscrição/matrícula deverá ser realizada no período de 13 a 28 de agosto 2019, das
10 h às 12 h e de 13 h às 16 h, na Coordenação de Registros Acadêmicos – CRA, do Ifes
campus avançado de Viana.

3.3. Os interessados deverão apresentar, no ato da inscrição/matrícula:

i. Requerimento fornecido pelo Ifes campus avançado de Viana, devidamente preen-
chido, assinado e acompanhado dos documentos listados abaixo (Anexo I);

ii. Histórico escolar do Ensino Fundamental (original e cópia simples) ou declaração
emitida pela escola que comprove matrícula no Ensino Médio.

iii. Documento de identificação civil com foto expedido pela Secretaria de Segurança
Pública ou pela Diretoria-Geral da Polícia Civil ou pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar
ou pela Polícia Federal; identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por
lei tenham validade como documento de identidade, Carteira de Trabalho e Previdência So-
cial emitida após 27 de janeiro de 1997 ou Carteira Nacional de Habilitação com fotografia,



na forma da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 ou Passaporte (em todos os casos, o
documento não poderá apresentar prazo de validade vencido); (original e cópia simples);

iv. Certidão Civil de Nascimento ou Casamento (original e cópia simples);

v. Carteira de Identidade para estrangeiros permanentes (original e cópia simples);

vi. Título de Eleitor para maiores de 18 anos de idade (original e cópia simples);

vii. Comprovação de quitação eleitoral (original e cópia simples);

viii. Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia simples);

ix. Certificado de alistamento válido ou Certificado de reservista ou Certificado de dis-
pensa de incorporação, para o candidato do sexo masculino nascido entre 1971 e 1997 (ori-
ginal e cópia simples);

x. 01 (uma) foto 3x4 de frente, recente e colorida;

xi. Certidão de registro do consulado para estrangeiros (original e cópia simples);

xii. Comprovante de residência (original e cópia simples);

3.4. Não será cobrada taxa de inscrição/matrícula.

3.5. Os alunos matriculados deverão seguir  todos os regulamentos e  regimentos do Ifes
campus avançado de Viana.

4. DA CERTIFICAÇÃO

i. Para o recebimento do certificado, o aluno deve ter frequência presencial maior que
75% dos encontros.

ii. A certificação será realizada pelo Sistema de Registro de Certificados do Ifes.

5. DO CRONOGRAMA

Atividade Data Local

Publicação do Edital 13/08/2019
Site do campus avançado de Viana 
http://www.viana.  ifes  .edu.br  

Inscrição/matrícula
13/08/2019 

a 28/08/2019
CRA (secretaria) do Ifes Campus

avançado de Viana

Início previsto das aulas 05/09/2019
Ifes campus avançado de Viana

Término das aulas 05/12/2019

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1.  A inexatidão ou irregularidade de informações, ainda que constatadas posteriormente,
eliminará  o/a  candidato/a  do  Processo  Seletivo,  declarando-se  nulos  todos  os  atos
decorrentes de sua inscrição.

6.2.  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 Ifes Campus
avançado de Viana, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.

6.3. É de inteira responsabilidade do/a candidato/a acompanhar a publicação dos resultados
das etapas do Processo Seletivo.

6.4.  Será excluído/a o/a candidato/a que, em qualquer etapa do Processo Seletivo, utilizar

http://www.viana./
http://www.linhares.ifes.edu.br/
http://www.linhares.ifes.edu.br/


meio fraudulento ou meio ilícito.

7. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS

7.1. Este Edital poderá ser revogado, retificado ou anulado a qualquer tempo, no todo ou em
parte,  por  motivo  de  interesse  público,  sem que  isso  implique  direito  à  indenização  de
qualquer natureza.

7.2. O não cumprimento de qualquer um dos itens deste Edital implica no indeferimento da
participação.

7.3. Os casos omissos serão analisados e deliberados pelos coordenadores do projeto e
pela Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão – DEPE do Ifes campus avançado de Viana.

7.4. Esclarecimentos  e  informações  adicionais  podem  ser  obtidos  junto  à  Diretoria  de
Ensino, Pesquisa e Extensão – DEPE do Ifes  Campus avançado de Viana, pelo telefone
(27) 3246-1700 ou pelo endereço de e-mail d  ep  e.v  a  @ifes.edu.br  

Viana – ES, 13 de agosto de 2019.

Regiane Teodoro do Amaral

Diretora de Implantação

Ifes campus avançado de Viana

mailto:depe.va@ifes.edu.br
mailto:depe.va@ifes.edu.br
mailto:depe.va@ifes.edu.br
mailto:depe.va@ifes.edu.br
mailto:depe.va@ifes.edu.br


ANEXO I

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS AVANÇADO VIANA

BR 262, Km 12 – Bairro Universal– 29134-400 – Viana – ES

27 3246-1700
REQUERIMENTO DE MATRÍCULA

(Preencher sem abreviaturas com os dados do aluno)

 À Coordenadoria de Registros Acadêmicos:

Eu: Data de Nasc.: ___ / ___ 
/________

Nome social: Naturalidade:

Etnia: (   ) Branca  (   ) Amarela  (   ) Parda  (   ) Indígena  (   ) Preta  (   ) 
Outra:

Nacionalidade:

Endereço: Nº: Complemento:

Bairro: CEP: Procedência: (   ) Urbana  (   ) 
Rural

Cidade: Estado:   Sexo: (   ) M  
(   ) F

Quantas pessoas residem na mesma casa, incluir o(a) 
aluno(a):

Renda Familiar Bruta (salários): R$

Com quem reside: (   ) Pais  (   ) Pai  (   ) Mãe  (   ) Cônjuge  (   ) Outros. Especificar:

Telefone fixo: Celular: Estado Civil: N.º de filhos:

Profissão: Tipo Sanguíneo:

Grau de Instrução:

Necessidades específicas: (   ) Sim  (  
) Não

Qual (is):

E-mail

Nome do Pai: Tel.: Profissão:

Grau da Instrução: Ensino E-mail do pai:

Nome da Mãe: Tel.: Profissão:

Grau da Instrução: Ensino E-mail da mãe:

Responsável pelo aluno:                                                                                                            Grau de 
parentesco:

Endereço, se diferente do aluno: Nº: Complemento:



Bairro: CEP: Procedência: (   ) Urbana  (   ) 
Rural

Cidade: Estado: Tel.:

Aluno beneficiário do Programa Bolsa Família: (   ) Sim  (   ) Não

Venho requerer matrícula para o Curso de Extensão Introdução à Astronomia e Astro-
náutica 2019/02

turno

Viana – ES, ____ de _______________________ de ________.

 ___________________________________________                               
_________________________________________
  Assinatura do(a) Aluno(a), se maior, ou responsável                                             Servidor 
responsável pelo atendimento

COMPROVANTE DE REQUERIMENTO DE MATRÍCULA - IFES – CAMPUS VIANA

.

Nome do(a) aluno(a):

Curso de Extensão Introdução à Astronomia e 
Astronáutica 2019/02

Data do requerimento: 
…......./........../2019

Início das aulas: 05  /  09  /  2019 Horário: 16:00 às 18:00 Atendido(a) por:



ANEXO II

Procedimentos para inscrição/matrícula

A inscrição/matrícula deverá ser realizada no período de 13 a 23 de agosto 2019, das 10 h
às 12 h e das 13 h às 16 h, na Coordenação de Registros Acadêmicos – CRA, do Ifes
campus avançado de Viana, apresentando os seguintes documentos:

i. Requerimento fornecido pelo Ifes campus avançado de Viana, devidamente preen-
chido, assinado e acompanhado dos documentos listados abaixo;

ii. Histórico escolar do Ensino Fundamental (original e cópia simples) ou declaração
emitida pela escola que comprove matrícula no Ensino Médio.

iii. Documento de identificação civil com foto expedido pela Secretaria de Segurança
Pública ou pela Diretoria Geral da Polícia Civil ou pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar
ou pela Polícia Federal; identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por
lei tenham validade como documento de identidade, Carteira de Trabalho e Previdência So-
cial emitida após 27 de janeiro de 1997 ou Carteira Nacional de Habilitação com fotografia,
na forma da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 ou Passaporte (em todos os casos, o
documento não poderá apresentar prazo de validade vencido); (original e cópia simples);

iv. Certidão Civil de Nascimento ou Casamento (original e cópia simples);

v. Carteira de Identidade para estrangeiros permanentes (original e cópia simples);

vi. Título de Eleitor para maiores de 18 anos de idade (original e cópia simples);

vii. Comprovação de quitação eleitoral (original e cópia simples);

viii. Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia simples);

ix. Certificado de alistamento válido ou Certificado de reservista ou Certificado de dis-
pensa de incorporação, para o candidato do sexo masculino nascido entre 1971 e 1997 (ori-
ginal e cópia simples);

x. 01 (uma) foto 3x4 de frente, recente e colorida;

xi. Certidão de registro do consulado para estrangeiros (original e cópia simples);

xii. Comprovante de residência (original e cópia simples).



ANEXO III

Observações:
I - Para alguns encontros (algumas aulas presenciais), o aluno terá que dedicar-se carga
horária equivalente como atividade extraclasse para realização de atividade complementar.
II - Para o recebimento do certificado, o aluno deve ter frequência presencial maior que 75%
dos encontros.


