MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
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CHAMADA PÚBLICA 02/2021

CHAMADA PÚBLICA PARA AÇÃO DE EXTENSÃO – IFG/CÂMPUS FORMOSA
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) – Câmpus Formosa, faz saber, pela presente Chamada Pública, que
estarão abertas no período de 01 de outubro a 15 de outubro de 2021 às inscrições para a AÇÃO DE EXTENSÃO: 1.EVENTO: II JORNADA
DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE FORMOSA, oferecidos à comunidade interna e externa do IFG.
1. DA INSCRIÇÃO, CURSOS E VAGAS

1.1. Os interessados na Ação de Extensão deverão fazer sua inscrição no evento, bem como especificar a (s)
atividade (s) que deseja participar através do link disponibilizado, preenchendo a ficha de inscrição.

HORÁRIOS (Dia e período)
01/10/2021 até o início das atividades

LOCAL
Link encurtador.com.br/uCZ12

1.2. Serão realizadas inscrições, por Ação de Extensão, de acordo com o número de vagas estabelecidas, quando houver, conforme quadro
abaixo.

PERÍODO DE

NÚMERO DE VAGAS

VIGÊNCIA

TIPO DE ATIVIDADE

Palestras, mesas,
troca de experiências e

Comunidade

Comunidade

Interna - IFG

Externa

vagas

vagas ilimitadas

Total

vagas ilimitadas

ilimitadas

19, 20 e
21/10/21

apresentações

Minicursos

19 vagas em

76 vagas em

cada

cada

95 vagas em cada

1.3 As vagas destinadas à comunidade interna são para servidores e estudantes matriculados em cursos regulares do
IFG. Caso o quantitativo disponibilizado não seja preenchido, abriremos para que seja completado com a comunidade externa.
1.4. As vagas destinadas para comunidade externa serão ofertadas para a população em geral.
1.5. As atividades de Palestras, mesas, troca de experiências e apresentações serão transmitida pelo youtube, enquanto nos casos de
minicursos serão enviados links para acesso à atividade na semana do evento.
1.6. Para receber a certificação de participação no evento será obrigatória a inscrição de acordo com o item 1.1. e a resposta a lista de
presença que será disponibilizada no momento de cada atividade.
2. DAS OBRIGAÇÕES E DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1. A inscrição implica automaticamente o conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas pelo IFG/Câmpus Formosa
nesta Chamada Pública, das quais o candidato ou seu representante legal não poderão, em hipótese alguma, alegar desconhecimento.
2.2. O IFG/Câmpus Formosa não se responsabilizará por solicitação de inscrição não efetivada por motivos alheios à sua responsabilidade.
2.3. É de inteira responsabilidade dos participantes as informações prestadas no ato da inscrição.

2.4. Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às determinações contidas nesta Chamada Pública ou que
contenham informações falsas.
2.5. Em qualquer etapa da seleção, em caso de dúvida, os participantes poderão se dirigir à Coordenação Geral do Evento (NAPNE) IFG –
Campus Formosa, pelo seguinte e-mail: jeiformosa@gmail.com
2.6. Os casos omissos, não previstos nesta Chamada Pública, serão analisados pela Gerência de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão GEPEX do IFG/Câmpus Formosa, para o qual só cabem recursos das suas decisões junto à Direção Geral do IFG deste câmpus.
3. CRONOGRAMA

CÂMPUS IFG

PERÍODO

ATIVIDADES

Período de Inscrições pelo link.

01/10/2021 até o início das
atividades
II JORNADA DE
EDUCAÇÃO

Realização do Evento

19, 20 e 21/10/2021

INCLUSIVA DE
FORMOSA

6. RESUMO DESCRITIVO DA CHAMADA PÚBLICA

IFG/CÂMPUS FORMOSA
Endereço
Ação de Extensão

II JORNADA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE
FORMOSA

Proponente/ Coordenação

Marina Conceição dos Santos Moreira

Área de conhecimento

Educação e Inclusão Social

Carga horária total

20h

Modalidade

Virtual

Número de vagas

Atividades
ilimitadas.

na

Plataforma

Youtube:

Vagas

Atividades na Plataforma Google Meet: 95 vagas.
Público alvo

- Comunidade acadêmica interna e externa,
profissionais da educação, estudantes de
licenciaturas e toda a comunidade externa
interessada em contribuir para a conscientização
e transformação social.

Requisitos mínimos

Livre

