
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

Campus Princesa Isabel 

 

EDITAL Nº 02/2021 CPE/PI de 09 de abril de 2021. 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA CURSO LIVRE DE 
EXTENSÃO  

 
 
A Coordenação de Pesquisa e Extensão do INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA - 
Campus Princesa Isabel, no uso de suas atribuições Legais, torna pública a abertura da 
inscrição para o Curso Livre de Extensão:  TRILHA FINANCEIRA: PRIMEIROS 
PASSOS. 

 
1. DO CURSO 
 

1.1. Os Cursos de Livres de Extensão são voltados ao aperfeiçoamento e à atualização 
em diversos níveis de escolaridade, serão ofertados em diferentes áreas profissionais 
por esta Instituição de Ensino, que deverá planejar, coordenar e executar cada um dos 
cursos ofertados. 
 
1.2. Será oferecido o seguinte curso livre de extensão: Trilha financeira: primeiros 
passos. 

 
1.3. O objetivo do curso é desenvolver a educação financeira em jovens e adultos a fim 
de despertar o interesse sobre temas relevantes à vida financeira, discutir o processo de 
planejamento e orçamento familiar, e incentivar o hábito de poupança e da realização 
investimentos 
 
1.4. O curso será regido pelos seguintes critérios: 
a) Pré-requisitos: recomenda-se que o inscrito tenha o ensino fundamental complete, 
com noções básicas de informática. 
 
1.5 O curso será ofertado em duas modalidades, com aulas assíncronas (por meio de 
vídeo-aula) e aulas síncronas (aulas online, em tempo real). As vídeo-aulas serão 
disponibilizadas para os alunos por meio da Sala Google, e os alunos podem assisti-las 
e desenvolver as atividades propostas no horário de sua preferência. Já as aulas on-line 
serão realizadas por meio da plataforma Google Meet, de acordo com os dias e horários 

estabelecidos. 
A modalidade de cada aula e o conteúdo do curso podem ser conferidos abaixo: 
 
a) Atividades assíncronas (vídeo-aulas):  
Período: 26 a 30 de abril – Módulo 1: Da minha grana, cuido eu! 
Período: 03 a 07 de maio – Módulo 2: Orçamento na ponta do lápis!   
Período: 11 a 14 de maio – Módulo 4: Programas sociais 
Período: 17 a 21 de maio – Módulo 5: Banco: Vilão ou Mocinho? 
 
b) Dias e horário das atividades síncronas (encontros no Google Meet):  



 

Data: 10 de maio (às 19h) – Módulo 3: Equilibrando as contas 
Data: 24 de maio (às 19h) – Módulo 6: Pensando no futuro! 
 
d) Número de vagas oferecidas em cada turma: 30 (trinta), sendo 10 (dez) para 
demanda externa (comunidade) e 20 (vinte) para os alunos e servidores do IFPB. Não 
sendo preenchido o número de vagas pela em um determinado público-alvo, abrir-se-ão 
inscrições para o outro público. 
 
e) Este edital também prevê a oferta de novas vagas, mediante o interesse dos inscritos 
e a disponibilidade do instrutor. 
 
f) Carga horária total: 20 (oitenta) horas. 
 
 
2. DO LOCAL DO CURSO 

 
2.1. O curso objeto deste Edital será ministrado on-line. 
 
 
3. DA SELEÇÃO 
 
3.1. As vagas ofertadas por este edital, em caso de não preenchimento das vagas 
ofertadas, todos os candidatos inscritos neste certame serão considerados classificados.  
 
3.2. Caso o número de candidatos inscritos seja superior ao número de vagas, a seleção 
se dará ordem de inscrição. 
 
3.3. Poderão ser ofertadas novas vagas a depender do número de inscritos e da 
capacidade do curso.  
 
 
4. DAS INSCRIÇÕES 

 
4.1. As inscrições serão realizadas no período de 09 a 21 de abril de 2021, via online. 

 
4.2. As inscrições são gratuitas, podendo ser feitas pelo próprio interessado. 
 
4.3. As inscrições serão efetivadas mediante o preenchimento de formulário específico 
no ato da inscrição acessando o link https://forms.gle/zHnbj1Zd71Lot3Wf8  
 
4.4. As aulas serão ministradas por meio da plataforma Google. Caso o inscrito seja 
aluno ou servidor no IFPB, deverá informar o seu e-mail acadêmico no ato da inscrição. 
Caso o inscrito não seja aluno ou servidor do IFPB, deverá informar um e-mail do Gmail 
no ato da inscrição. 
 
4.5. No ato de inscrição os inscritos deverão informar nome completo, telefone, e seu e-
mail, conforme especificado no item 4.4.  
 
  
5. DO RESULTADO 
 
5.1. Os candidatos selecionados com vaga serão comunicados por e-mail sobre início 
das aulas, e receberão o link de acesso da Sala Google, plataforma onde irão ocorrer os 

encontros assíncronos. 

https://forms.gle/zHnbj1Zd71Lot3Wf8


 

 
 
6. DA CERTIFICAÇÃO 

 
6.1. Terão direito à certificação de conclusão os estudantes que tiverem frequência 
mínima de 75% do total das aulas síncronas, assiduidade, aproveitamento e participação 
das atividades propostas com média mínima de aproveitamento de 70 pontos. O 
certificado será emitido pela Coordenação de Pesquisa e Extensão do IFPB - Campus 
Princesa Isabel. 
 
6.2 Terão direito à certificação de participação os estudantes que tiverem frequência 
mínima de 75% do total das aulas dadas, assiduidade, aproveitamento e participação 
das atividades propostas com média de aproveitamento inferior a 70 pontos. 
 
 
 
7. DO CRONOGRAMA DE  ATIVIDADES 
 
 

DATAS/PRAZOS ETAPAS 

09/04/2021 Lançamento do Edital 

09 a 21/04/2021 Divulgação do Edital 

09 a 21/04/2021 Inscrições via formulário eletrônico: 

https://forms.gle/zHnbj1Zd71Lot3Wf8 

22/04/2021 Envio do e-mail de confirmação de matícula 

26/04/2021 Previsão de Início das aulas 

 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1. Os casos omissos e situações não previstas neste Edital serão dirimidos pela Direção 
Geral do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba Campus Princesa 
Isabel.  
 
8.2. Esse edital pode ser encontrado no seguinte endereço eletrônico: 
www.ifpb.edu.br/princesaisabel. 
 
 
 

Princesa Isabel, 09 de abril de 2021. 
 
 
 
 

ANDRÉ DE BRITO SOUSA 
Coordenador de Pesquisa e Extensão 

Portaria nº 133/2018 
IFPB - Campus Princesa Isabel 

SIAPE n. 2277593 
 

 
 

https://forms.gle/zHnbj1Zd71Lot3Wf8
http://www.ifpb.edu.br/princesaisabel

	ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA CURSO LIVRE DE EXTENSÃO

