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GERÊNCIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO

PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÕES PARA A CHAMADA PÚBLICA 06/2017
CHAMADA PÚBLICA PARA CURSOS DE EXTENSÃO – IFG/CÂMPUS LUZIÂNIA
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) – Câmpus de Luziânia faz
saber, pela presente Chamada Pública, que estarão reabertas no período de 25 de agosto à 29 de
setembro as inscrições para a segunda turma do CURSO DE EXTENSÃO Processamento de Polpa
de Frutos do Cerrado e o Desenvolvimento de Sistemas Bioenergéticos Sustentáveis, oferecido aos
candidatos da comunidade externa e interna ao IFG. As informações completas podem ser obtidas
consultado a Chamada Pública 06/2017 (http://www.ifg.edu.br/attachments/article/1116/chamadapublica-02-curso-processamento-de-polpas-alunos.pdf). A segunda turma terá início em 23/10/2017.
As inscrições podem ser feitas pessoalmente, na Sala T.205 do Bloco Administrativo do IFGLuziânia das 07:00 hrs às 13:00 hrs. Os interessados que não puderem comparecer no horário
estabelecido tem a opção de se inscreverem pelo telefone (61) 3622 – 9718 (das 07:00 hrs às 13:00
hrs) ou pelo email aline.santos@ifg.edu.br, sob a condição de no início do curso (23/10/2017)
confirmarem sua matrícula com o preenchimento do Termo de Compromisso e Comprovante de
Matrícula (conforme modelo abaixo). A seleção consiste na classificação de candidatos de acordo
com o número das vagas ofertadas, por curso de extensão, aptos à matrícula conforme o processo
seletivo, bem como a classificação de candidatos para compor a lista de reserva (respeitando a
quantidade de vagas estabelecidas na Chamada Pública 06/2017). Estes serão convocados de acordo
com a ordem de classificação, após a desistência ou desclassificação dos candidatos aprovados.
CRONOGRAMA
CÂMPUS IFG

PERÍODO

25 de agosto a 29 de
setembro
Luziânia
Sala S.506

04 de outubro
23 de outubro
23 e 24 de outubro
25 de outubro
26 e 27 de outubro

ATIVIDADES
Período de Inscrições (das 07:00h às 13:00 hrs)
 Sala T. 205 IFG/GEPEX ;
 (61) 3622 – 9718
 aline.santos@ifg.edu.br
Divulgação dos classificados e lista de espera
Início das aulas (das 13:30 h às 17:30h)

Matrícula dos alunos selecionados
Divulgação de 2ª chamada

Matrícula dos alunos selecionados para 2ª chamada
Luziânia, 25 de agosto de 2017.

1

CURSO DE EXTENSÃO

Chamada Pública 06/2017 - PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTOS DO CERRADO E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS BIOENERGÉTICOS

Nome:
CPF:
RG:

Órgão Emissor:

Data emissão:

Data de Nascimento:

Estado:

Cidade de Nascimento:
Endereço Atual:
Setor/Bairro:
Cidade: Luziânia

Quadra:

Lote:

CEP:

Apartamento:
Estado: GO

Telefone Celular:
Telefone Fixo:

Telefone alternativo:

Correio Eletrônico principal (e-mail):
Correio Eletrônico alternativo:
Nome da pessoa a ser informada em caso de urgência:
Telefone da pessoa a ser informada em caso de urgência:
Necessidade Especial (se houver):
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TERMO DE COMPROMISSO

Eu, ________________________________________________________________, o (a) abaixo assinado
(a), em conformidade com a Lei nº 9394 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e com
a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia, venho por intermédio do presente instrumento, requerer minha matrícula, como aluno (a) regular
do Curso Processamento de polpa de frutos do cerrado e desenvolvimento de sistemas
bioenergéticos. O aluno declara que assume as obrigações discriminadas a seguir:

a)

Para manutenção do vínculo com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás –

IFG comprometo-me a cumprir as determinações regimentais e curriculares vigentes na instituição,
compreendendo-se, dentre elas, a dedicação às atividades acadêmicas no período previsto para a
integralização do tempo necessário à conclusão do curso;
b)

Declaro que demonstrarei interesse e compromisso com o bom desenvolvimento do Programa

Institucional dos Cursos de Extensão;
c)

Estou ciente de que poderá haver necessidade de participar de processo avaliativo, segundo os

conteúdos do curso em que estou matriculado (a). Também poderei prestar informações, através de
relatórios, sobre o andamento e o aproveitamento pessoal no curso, mediante solicitações da ProEX e da
Gerência de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do Campus Luziânia do IFG – GEPPEX;
d)

Declaro ciência de que a minha ausência às aulas acima de 25% do total da carga horária do curso

e o não domínio dos conteúdos curriculares mínimos, segundo as determinações regimentais vigentes no
IFG, impedem que eu receba o certificado de conclusão do curso em que estou matriculado.

Luziânia/GO, ______ de ___________________ de ________.

Assinatura do Aluno
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