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Resultado Final - Cursos de Extensão 2020
Edital 04/2020

Foram três dias de inscrição e tivemos 276 inscritos. Foi um sucesso!!! Agradecemos
a todos que inscreveram-se para os Cursos de Extensão do Programa Onda Digital
que serão realizados na modalidade virtual durante o Semestre Letivo Suplementar
da UFBA no ano de 2020. Confira na tabela abaixo a distribuição por turmas:

Curso e Turno Total de
inscritos

Vagas
previstas

Iniciação à Informática T01 
Segunda das 09:00 às 11:00

39 20

Iniciação à Informática T02 
Sábado das 09:00 às 11:00

36 20

Iniciação à Programação de Computadores
(Mista) 
Sextas-feiras das 14:00 às 16:00

79 20

Iniciação à Programação de Computadores
(Meninas Digitais) 
Segundas e Quartas-feiras das 20:30 às 21:30

122 20

Devido ao grande número de inscritos em todas as turmas, decidimos:

Ampliar o número de vagas das turmas do Curso de Iniciação à Informática de 20
para 30 vagas.
Disponibilizar as gravações das aulas dos cursos de Iniciação à Programação de
Computadores para o público interessado, bem como atividades e gabaritos para
quem quiser fazer o curso na modalidade autoinstrucional. Essa modalidade
não prevê certificado. O local de disponibilização dos vídeos e atividades será
divulgado em breve.

Assim, ao todo tivemos 100 pessoas selecionadas.

CRITÉRIOS ADOTADOS NA SELEÇÃO:
CII - Curso de Iniciação à Informática

1. Ordem de inscrição
2. Cotas:

(a) comunidade externa - 80% das vagas;
(b) estudantes UFBA - 10% das vagas e
(c) servidor ou terceirizado UFBA e dependentes - 10% das vagas

3. Possuir pelo menos um desses dispositivos: desktop ou notebook ou tablet
ou smartphone

4. Possuir internet em casa

CIPROG - Curso de Iniciação à Programação de Computadores
1. Ordem de inscrição
2. Cotas:

(a) comunidade externa - 80% das vagas;
(b) estudantes UFBA - 10% das vagas e
(c) servidor ou terceirizado UFBA e dependentes - 10% das vagas

3. Possuir pelo menos um desses dispositivos: desktop ou notebook
4. Possuir internet em casa
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5. Priorizamos os candidatos com pouco ou nenhum contato com linguagem
de programação, além do interesse em ingressar na área de computação
como profissional.

OBSERVAÇÃO: De acordo com o ponto 3.6 do edital, em caso de não preenchimento
das cotas B ou C, as vagas remanescentes serão adicionadas à cota A.

ATENÇÃO! Para as candidatas da turma do Curso de Iniciação à Programação de
Computadores exclusiva para mulheres que não foram selecionadas e possuem
conhecimentos em C ou C++, caso tenham interesse em atuar como monitoras
(auxiliar com dúvidas e/ou correção de atividades), entrem em contato com o
meninasdigitaisba@ufba.br até a terça-feira, 27/10/2020. A atuação como monitora
conta com certificado de extensão emitido pela UFBA.

LISTA DE SELECIONADOS E LISTA DE ESPERA
Clique aqui e confira as listas dos candidatos selecionados para participar dos
cursos
Clique aqui e confira as lista de espera
Clique aqui e confira a lista de inscrições homologadas de 21 a 23/10/2020

O link para a sala virtual será enviado por e-mail aos alunos selecionados com pelo
menos 24 horas de antecedência por e-mail. OBSERVAÇÃO: O link da sala de aula da
Turma 01 do Curso de Iniciação à informática será enviado por e-mail até às 14 horas
do dia 25/10/2020 (domingo).

LEMBRETE 1: De acordo com o ponto 3.11 do edital, aluno que não realizar o envio
da documentação obrigatória ou faltar na primeira aula (sem documentação
comprobatória de justificativa de ausência) será desligado do curso e substituído por
candidato da lista de espera. A justificativa de ausência deve ser enviada em até 24
horas decorridas da ausência para ondadigital@ufba.br.

LEMBRETE 2: De acordo com o ponto 5.1 do edital, os alunos dos cursos deverão ter
frequência mínima de 75% das aulas síncronas e aproveitamento das atividades
assíncronas avaliado como satisfatório pelos instrutores para recebimento de
certificado.

ENVIO DOS DOCUMENTOS

Os candidatos selecionados para participar na turma devem enviar os documentos no
link: http://bit.ly/enviodocumentos2020 até o dia 31/10/2020 (sábado).

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

DOCUMENTOS OBSERVAÇÕES

Documento de identificação
com foto

RG ou carteira de habilitação ou carteira de
trabalho

Número do CPF Caso não possua, informe no momento de envio
de documentos

Termo de Autorização do
Responsável

OBRIGATÓRIO para candidatos menores de 18
anos. Clique aqui e acesso o modelo

Documento de identificação
com foto do responsável

OBRIGATÓRIO para candidatos menores de 18
anos

Você pode preencher o Termo de Autorização do Responsável digitando as
informações e colocando assinatura digital ou enviar foto do termo escrito a próprio
punho. Clique aqui e tenha acesso ao arquivo editável.

CALENDÁRIO DAS AULAS

CURSOS CIPROG
T01

CIPROG
T02

CII
T01

CII
T02

OFICINA DE
SMARTPHONES

OFICINA DE
PRODUÇÃO
CONTEÚDO

WEB
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CURSOS CIPROG
T01

CIPROG
T02

CII
T01

CII
T02

OFICINA DE
SMARTPHONES

OFICINA DE
PRODUÇÃO
CONTEÚDO

WEB

Semana_1 30/10 26/10 e
28/10

26/10 31/10 21/10 02/12

Semana_2 06/11 04/11 09/11 07/11 28/10 09/12

Semana_3 13/11 09/11 e
11/11

16/11 14/11 04/11 ---

Semana_4 20/11 16/11 e
18/11

23/11 21/11 11/11 ---

Semana_5 27/11 23/11 e
25/11

30/11 28/11 18/11 ---

Semana_6 04/12 30/11 e
02/12

07/12 05/12 25/11 ---

Semana_7 11/12 07/12 e
09/12

14/12 12/12 --- ---

Eventualmente, podem ser necessárias aulas extras com datas e horários a definir em
conjunto com a turma. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS E DÚVIDAS
Informações adicionais podem ser obtidas APENAS pelo e-mail ondadigital@ufba.br
ou no Telegram @ondadigital.

AGRADECIMENTOS
Aos bolsistas do Onda Digital, monitores e alunos da ACCS: Onda Solidária de
Inclusão Digital - Tecnologia a Serviço da Cidadania, pelo apoio na organização,
divulgação e execução dos cursos.

APOIO

 

Aos que não foram aprovados nos cursos, continuem acompanhando nosso site, nossa
fan page e nosso instagram que são nossos meios de comunicação oficial para
divulgação de outras oportunidades.

À Coordenação Geral do Programa Onda Digital

Editar  Anexar  Versões  Mais  Contato

Copyleft © 2018 Onda Digital | Designed by tm | Validate XHTML & CSS

mailto:ondadigital@ufba.br
https://wiki.dcc.ufba.br/OndaDigital/ACCS
https://proext.ufba.br/accs
https://www.instagram.com/ondadigitalufba
https://www.instagram.com/meninasdigitaisba
https://www.instagram.com/spidelab
http://www.ondadigital.ufba.br/
https://www.facebook.com/ProgramaOndaDigital
https://www.instagram.com/ondadigitalufba
https://wiki.dcc.ufba.br/edit/OndaDigital/ResultadoACCSSLS2020?t=1025150509
https://wiki.dcc.ufba.br/attach/OndaDigital/ResultadoACCSSLS2020?t=1025150509
https://wiki.dcc.ufba.br/rdiff/OndaDigital/ResultadoACCSSLS2020
https://wiki.dcc.ufba.br/oops/OndaDigital/ResultadoACCSSLS2020?template=more
https://wiki.dcc.ufba.br/OndaDigital/FaleConosco
http://www.ondadigital.ufba.br/
http://www.templatemo.com/
http://validator.w3.org/check?uri=referer
http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer

