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 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS 
 PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 
                DIRETORIA DE AÇÕES SOCIAIS 
 

 

CHAMADA PÚBLICA nº 005/2018, de 20 de agosto de 2018 

CHAMADA PÚBLICA PARA AÇÃO DE EXTENSÃO- IFG/CÂMPUS ANÁPOLIS 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) – Câmpus Anápolis faz 

saber, pela presente Chamada Pública, que estão abertas, no período de 20 de agosto a 28 de outubro 

de 2018, as inscrições para a seguinte Ação de Extensão: Plantão Clio: Atualidades 2018, oferecida 

aos candidatos da comunidade interna e externa do IFG.  

Essa Ação de Extensão consiste em encontros/aulões, para estudantes dos últimos 

períodos/ano do Ensino Médio, sobre temas relevantes das Ciências Humanas na atualidade e eventos 

históricos importantes para este ano, visando colaborar com um maior rendimento dos estudantes 

participantes no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e em demais vestibulares e/ou processos 

seletivos.  
 

1. DA INSCRIÇÃO, AÇÃO DE EXTENSÃO E VAGAS 

1.1. Docentes externos ao IFG Câmpus Anápolis, interessados na participação de seus estudantes na 

Ação de Extensão, deverão preencher o formulário de inscrição exclusivamente online 

(Formulário Clio 2018) no período de 20 de agosto a 28 de outubro de 2018, seguindo o fluxo 

de realização dos encontros, por meio do link: https://goo.gl/forms/QTcMlYDRLRqnrDzk2  

 

1.2. Os Docentes da comunidade externa ao IFG Câmpus Anápolis – denominados como 

Docentes Representantes nessa Ação de Extensão – podem representar uma única turma, com até 

30 (trinta) estudantes da sua instituição de ensino em que atuam, e deverão se inscrever pelo 

Formulário Clio 2018, mencionado acima.  

 

AÇÃO DE 

EXTENSÃO 

NÚMERO DE VAGAS 
PERÍODO DE 

VIGÊNCIA Comunidade 

Interna - IFG 

Comunidade 

Externa 
Total 

 

Plantão Clio: 

Atualidades 2018 

 

100 estudantes 

 

 

210 estudantes 

(07 Turmas com 30 

estudantes cada)  

 

310 20/08/18 a 

30/10/2018 

 

1.3. As vagas destinadas à comunidade interna são para os estudantes matriculados nos cursos 

técnicos integrados ao Ensino Médio do IFG Câmpus Anápolis (Cursos Integrais e da Modalidade 

EJA). Todos(as) estão automaticamente inscritos e matriculados.  

1.4. As vagas destinadas para comunidade externa são ofertadas para estudantes - regularmente 

matriculados e frequentando - de terceiros períodos do Ensino Médio (integrado ao ensino técnico ou 

não) de outras instituições públicas de ensino (municipais, estaduais e/ou federais) ou privadas 

representados por Docentes Representantes, que podem representar uma única turma, com até 30 

(trinta) estudantes da sua instituição de ensino em que atuam. Estão excluídos deste item os candidatos 

que se enquadram nas condições do subitem 1.3.  

 

https://goo.gl/forms/QTcMlYDRLRqnrDzk2
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2. DA SELEÇÃO 

2.1. A seleção consiste na classificação de candidatos de acordo com o número das vagas ofertadas, 

por Ação de Extensão, aptos à matrícula conforme o processo seletivo, bem como a classificação de 

candidatos para compor a lista de espera. Os candidatos serão convocados de acordo com a ordem de 

classificação, após a desistência ou desclassificação dos candidatos aprovados. 

2.2. A seleção dos candidatos ocorrerá da seguinte forma: 

2.2.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela Internet mediante preenchimento e envio 

do Formulário Clio 2018 na Plataforma Google (https://goo.gl/forms/QTcMlYDRLRqnrDzk2) pelos 

Docentes Representantes (que podem representar uma única turma, com até 30 estudantes da sua 

instituição de ensino em que atuam). Se o número de docentes representantes inscritos for igual ou 

inferior ao número de vagas (até 08 docentes representantes, ou seja, até 07 turmas, cada uma com até 

30 estudantes representados) todos os docentes representantes e suas respectivas as turmas 

representadas serão automaticamente selecionadas.  

2.2.2. Caso o número de docentes representantes inscritos ultrapasse o número de vagas disponíveis, 

para público externo, por encontro (até 210 vagas por encontro para público externo, logo, até 07 

docentes representantes por encontro), será realizado sorteio público, com a presença facultativa dos 

docentes representantes. Tais sorteios públicos (um sorteio por encontro) visam selecionar os 

docentes representantes que participarão, com suas turmas de estudantes representados, dos encontros 

selecionados da Ação de Extensão. Por meio de informes nas redes sociais e no site do IFG Câmpus 

Anápolis, serão divulgados as data, horários e locais dos sorteios, bem como os resultados dos 

mesmos.  

 

2.3. O não envio do Formulário Clio 2018, conforme subitem 2.2, implica automaticamente na 

eliminação do candidato. 

2.4. A lista dos docentes representantes selecionados, para cada encontro será divulgadas no site do 

IFG/Câmpus Anápolis (www.ifg.edu.br/anapolis) e na Página do Facebook da Ação de Extensão 

(Plantão Clio: Atualidades 2018) até 02 (dois) dias antes da realização do encontro/aulão conforme 

estipulado no Cronograma (ao final desta Chamada Pública). Com o mesmo fim, a coordenação da 

Ação de Extensão proposta também entrará em contato, via e-mail e/ou telefone com os docentes 

representantes. Nessa ocasião, será solicitada lista de estudantes interessados por cada turma.  

2.5. Na inexistência de candidatos classificados de acordo com o número de vagas reservadas para a 

comunidade interna, conforme previsto no subitem 1.3, as vagas remanescentes serão preenchidas por 

candidatos inscritos para a comunidade externa e vice-versa. 

3. DAS MATRÍCULAS 

3.1. Pela sua natureza (Evento), essa Ação de Extensão não contará com matrícula por parte dos 

interessados, apenas com inscrições, sorteios públicos e informes aos selecionados conforme 

descrições nos itens anteriores.  

4. DAS OBRIGAÇÕES E DISPOSIÇÕES GERAIS 

https://goo.gl/forms/QTcMlYDRLRqnrDzk2
http://www.ifg.edu.br/anapolis
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4.2. As inscrições, por parte dos docentes representantes, implicarão, automaticamente, no 

conhecimento e na tácita aceitação das condições estabelecidas pelo IFG/Câmpus Anápolis nesta 

Chamada Pública, das quais o candidato ou seu representante legal não poderão, em hipótese alguma, 

alegar desconhecimento. 

4.3. O IFG/Câmpus Anápolis não se responsabilizará por solicitação de inscrição não efetivada por 

motivos alheios à sua responsabilidade. 

4.4. É de inteira responsabilidade dos docentes representantes as informações prestadas no ato da 

inscrição. 

4.5. Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às determinações contidas 

nesta Chamada Pública ou que contenham informações falsas. 

4.6. Os docentes representantes devem estar devidamente vinculados às escolas interessadas, sendo 

responsáveis por quaisquer disciplinas curriculares e tendo formação em quaisquer áreas. Esses 

requisitos deverão ser apresentados, por meios físicos ou digitais (plantaoclio@gmail.com), em até 07 

dias após o encontro participado, à coordenação do Plantão Clio: Atualidades 2018, mediante 

apresentações de Declarações assinadas pelas chefias imediatas dos docentes ou pelos setores de 

Recursos Humanos ou pelas direções das escolas interessadas (uma única declaração por docente).  

 

4.7. Em qualquer etapa da seleção, em caso de dúvida, os candidatos deverão enviar uma mensagem 

ao e-mail plantaoclio@gmail.com ou se dirigir a GEPEX do IFG/Câmpus Anápolis (Bloco 300, Sala S 

301).  

4.8. Os casos omissos, não previstos nesta Chamada Pública, serão analisados pela Gerência de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão – GEPEX do IFG/Câmpus Anápolis, para o qual só cabem 

recursos das suas decisões junto à Direção-Geral do IFG deste câmpus. 

4.9. Estudantes – ou demais interessados - que não podem ser contemplados(as) com turmas ou 

docentes representantes podem participar dos encontros, sendo facultativa suas inscrições mediante 

envio de solicitação, via mensagem, à Página do Facebook da Ação de Extensão.  

4.10. As inscrições segundo os termos desta Chamada Pública, garantem aos(às) estudantes e aos(às) 

docentes representantes certificação de comparecimento/presença aos encontros/aulões.  

 

5. CRONOGRAMA 

CÂMPUS IFG PERÍODO 

 

ATIVIDADES 

 

 

Anápolis 

20 de agosto a 28 de outubro de 

2018 

Período exclusivamente Inscrições on-

line via Formulário Clio 2018 

(https://goo.gl/forms/QTcMlYDRLRqnr

Dzk2) 

mailto:plantaoclio@gmail.com
mailto:plantaoclio@gmail.com
https://goo.gl/forms/QTcMlYDRLRqnrDzk2
https://goo.gl/forms/QTcMlYDRLRqnrDzk2
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28/08/18 (terça-feira) 

1º Encontro (das 15:30 horas às 17:30 

horas): Movimentos Totalitários do 

Século XX. Docente: Raul Pedro de 

Barros Batista. 

30/08/18 (quinta-feira) 

2º Encontro (das 15:30 horas às 17:30 

horas): As Guerras Mundiais. 

Docentes: Thiago Damasceno P. 

Milhomem e Pedro Henrique Ramos 

Domingos.    

04/09/18 (terça-feira) 
3º Encontro (das 14 horas às 16 horas): 

Filosofia Aplicada ao ENEM. 

 Docente: Patrícia Costa e Silva. 

11/09/18 (terça-feira) 

4º Encontro (das 14 horas às 16 horas): 

Ditadura Civil-Militar Brasileira: o Ato 

Institucional nº 05 (1968).  

Docentes: Jacques Elias de Carvalho e 

Eduardo Carli de Moraes. 

18/09/18 (terça-feira) 
5º Encontro (das 14 horas às 16 horas): 

O Movimento Tropicalista.  

Docente: Eduardo Carli de Moraes. 

25/09/18 (terça-feira) 

6º Encontro: (das14 horas às 16 horas): 

Questão Palestina: 70 Anos (1948-2018). 

Docente: Thiago Damasceno Pinto 

Milhomem. 

02/10/18 (terça-feira) 

 

7º Encontro: (das 14 horas às 16 horas): O 

Maio de 68. Docente: Profº Paulo Roberto 

Ferreira de Aguiar Junior. 

09/10/18 (terça-feira) 

 

8º Encontro: (das 14 horas às 16 horas): 

Entendendo a Guerra na Síria. Docente: 

Thiago Damasceno Pinto Milhomem. 

16/10/18 (terça-feira) 

9º Encontro: (das 14 horas às 16 horas): 

Direitos Humanos, Legislação Brasileira e 

Refugiados. Docentes: Thiago Damasceno 

Pinto Milhomem e Mariana Montalvão 

Oliveira. 

23/10/18 (terça-feira) 

10º Encontro: (das 14:30 horas às 16:30  

horas): Abolição da Escravatura (1888) e 

Questões dos Negros no Brasil. Docente: 

Profº Neville Julio de Vilasboas e Santos. 
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30/10/18 (terça-feira) 

11º Encontro: (das 14 horas às 16 horas): O 

que é Feminismo? Docente: Priscila Cardoso 

Vieira. 

 

6. RESUMO DESCRITIVO DA CHAMADA PÚBLICA 

 

IFG/CÂMPUS Anápolis 
Endereço  

Ação de Extensão Plantão Clio: Atualidades 2018 

 

Proponente/ Coordenação Thiago Damasceno Pinto Milhomem 

 

Área de conhecimento Ciências Humanas (com foco em História) 

 

Carga horária 04 horas-aulas (por encontro/aulão) 

 

Modalidade Presencial 

 

Número de vagas 100 vagas para a comunidade interna, 210 vagas para a 

comunidade externa (por encontro)  

 

Perfil da Ação de Extensão  Segundo a mitologia grega, Clio é a musa da História. Filha de 

Zeus, líder dos deuses e do Monte Olimpo, e de Mnemósine, a 

deusa da memória, Clio ainda é divulgada como a patrona da 

História, ciência humana que, como diria Heródoto (485 a.C. – 425 

a.C.) , existe para não permitir que as ações do Homem sejam 

apagadas pelo Tempo. Para um historiador mais contemporâneo, o 

francês Marc Bloch (1886-1944), a História é a “ciência dos 

homens no Tempo”. É nesse bojo de memórias e discursos 

históricos, bem como nas implicações sociais e educativas dos 

mesmos, que se baseia esta proposta de Ação de Extensão. 

       A extensão Plantão Clio: Atualidades 2018, neste ano, em 

sua segunda edição, objetiva trabalhar - junto a estudantes 

regularmente matriculados nos últimos períodos do Ensino Médio 

do IFG Câmpus Anápolis e de demais escolas públicas e privadas - 

conhecimentos históricos, geográficos, linguísticos, artísticos e 

sociológicos sobre eventos históricos e sociais importantes na 

atualidade e/ou acontecimentos com “datas redondas”, efemérides, 

para este ano. Seu foco principal é contribuir com os 

conhecimentos crítico e histórico dos estudantes participantes da 

ação, bem como com seus desempenhos em exames vestibulares e, 

principalmente, no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), nos 

campos de Ciências Humanas e suas Tecnologias e Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias. Estão programadas e previstas as 

realizações de 11 (onze) encontros consecutivos sob 

responsabilidade dos membros da Ação de Extensão numa 

perspectiva de exposição e discussões sobre os temas propostos   

      A Ação de Extensão proposta também visa integrar a 

comunidade interna do IFG Câmpus Anápolis com a comunidade 
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externa por meio da participação de estudantes de outras 

instituições públicas e privadas de ensino representadas por seus 

determinados professores. 

      Além disso, por meio das atividades de uma equipe 

multidisciplinar, tanto nos atos docentes quanto nos atos 

administrativos e organizacionais, a ação Plantão Clio: 

Atualidades 2018 também buscará, por meio de consultas e 

entrevistas via e-mail aos estudantes participantes, avaliar seu 

impacto e contribuições no desempenho dos estudantes nos 

processos seletivos ao ensino superior e nas suas formações 

enquanto cidadãos críticos e, consequentemente, como sujeitos 

históricos, aptos a pensar, historicamente, aspectos sociais 

importantes do Brasil e do mundo.   

Público-alvo Estudantes – regularmente matriculados e frequentando – dos 

últimos períodos/anos do Ensino Médio de instituições 

públicas de ensino (municipais, estaduais e/ou federais) ou 

privadas.  

 

Requisitos mínimos Matrícula e frequência regulares nos últimos períodos do Ensino 

Médio. Inscrição de Turma (até 30 estudantes) sob 

responsabilidade de um docente representante por meio do 

Formulário Clio 2018.  

Data do primeiro encontro 28/08/2018 

 

Data do último encontro 

 

30/10/2018 

 

Objetivos Contribuir com os conhecimentos crítico, históricos e 

sociológicos dos estudantes participantes da Ação de 

Extensão, bem como com seus desempenhos em exames 

vestibulares, principalmente no Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), e nos processos de ensino-aprendizagem no 

campo de duas grandes áreas do conhecimento, segundo os 

critérios do ENEM: Ciências Humanas e suas Tecnologias; e 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.  

Metodologia As atividades da ação Plantão Clio: Atualidades 2018 serão 

realizadas sob o formato de encontros expositivo-dialógicos 

sobre os temas propostos, primando pela exposição do 

conteúdo e seus debates entre docentes responsáveis e 

estudantes. Serão trabalhados, nos encontros, temas 

históricos e sociais relevantes para a História, para a área 

educacional denominada, genericamente, de Atualidades e, 

de modo geral, para as Ciências Humanas. Estão previstos, 

inicialmente, 11 (onze) encontros.    

         O corpo de ministrantes/responsáveis pelos encontros, 

também responsáveis pelos conteúdos, didáticas e preparo 

dos mesmos, será composto por servidores docentes e 

técnico-administrativos do câmpus Anápolis (incluindo o 

coordenador deste projeto), bem como por 1 (um) estudante 
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voluntário do último período do Curso de Licenciatura em 

Ciências Sociais e docentes oriundos da comunidade externa, 

atuando como docentes colaboradores.  Enfatiza-se a 

formação multidisciplinar de todo esse corpo educacional, 

apresentando membros formados em diversas áreas, como 

História, Geografia, Filosofia, Ciências Sociais, Direito e 

Letras.  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma de Encontros/Aulões 

 

 1º Encontro: 28/08/18 (terça-feira) das 15:30 horas 

às 17:30 horas: Movimentos Totalitários do Século 

XX. Docente: Profº Raul Pedro de Barros Batista. 

 2º Encontro: 30/08/18 (quinta-feira) das 14 horas às 

16 horas: As Guerras Mundiais. Docentes: Thiago 

Damasceno P. Milhomem e Pedro Henrique Ramos 

Domingos.    

 3º Encontro: 04/09/18 (terça-feira) das 14 horas às 

16 horas: Filosofia Aplicada ao ENEM. Docente: 

Profª Patrícia Costa e Silva.  

 4º Encontro: 11/09/18 (terça-feira) das 14 horas às 

16 horas: Ditadura Civil-Militar Brasileira: o Ato 

Institucional nº 05 (1968). Docentes: Profsº Jacques 

Elias de Carvalho e Eduardo Carli de Moraes 

 5º Encontro: 18/09/18 (terça-feira) das 14 horas às 

16 horas: O Movimento Tropicalista. Docente:  

Profº Eduardo Carli de Moraes. 

 6º Encontro: 25/09/18 (terça-feira) das 14 horas às 

16 horas: Questão Palestina: 70 Anos (1948-2018). 

Docente: Thiago Damasceno Pinto Milhomem. 

 7º Encontro: 02/10/18 (terça-feira) das 14 horas às 

16 horas: O Maio de 68. Docente: Profº Paulo 

Roberto Ferreira de Aguiar Junior. 

 8º Encontro: 09/10/18 (terça-feira) das 14 horas às 

16 horas: Entendendo a Guerra na Síria. Docente: 

Thiago Damasceno Pinto Milhomem. 

 9º Encontro: 16/10/18 (terça-feira) das 14 horas às 

16 horas: Direitos Humanos, Legislação Brasileira e 

Refugiados. Docentes: Thiago Damasceno Pinto 

Milhomem e Mariana Montalvão Oliveira. 

 10º Encontro: 23/10/18 (terça-feira) das 14:30 horas 
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às 16:30  horas: Abolição da Escravatura (1888) e 

Questões dos Negros no Brasil. Docente: Profº 

Neville Julio de Vilasboas e Santos. 

 11º Encontro: 30/10/18 (terça-feira) das 14 horas às 

16 horas: O que é Feminismo? Docente: Priscila 

Cardoso Vieira.   

 

 

 

Anápolis, 20 de agosto de 2018.  

 

 

___________________________                                 _____________________________ 

    Pró-Reitor de Extensão/IFG                 Diretora Geral do câmpus 


