MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
CÂMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA

ANEXO III
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - AÇÃO DE EXTENSÃO – IFG/CÂMPUS APARECIDA DE GOIANIA
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) – Câmpus APARECIDA DE GOIÂNIA, faz saber, pela presente
Chamada Pública, que estarão abertas no período de 06.12.2021 a 17.12.2021 as inscrições para a AÇÃO DE EXTENSÃO: EJA À
DISTÀNCIA: NOVOS DESAFIOS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES.
1. DAS VAGAS E INSCRIÇÕES
1.1.

Serão disponibilizadas um total de 100 vagas para o curso de extensão EJA À DISTÂNCIA: NOVOS DESAFIOS NA FORMAÇÃO DE

PROFESSORES, que visa contribuir para a capacitação efetiva dos professores que atuam nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA)
possibilitando a troca de experiências e uma ligação direta ao ensino-aprendizagem na sala de aula, sendo destinada ao seguinte público:
- 70 vagas para Professores do Estado de Goiás que atuam no projeto EJATEC nos 16 polos do Estado.
- 20 vagas para Professores em exercício no Estado de Goiás que atuam, já atuaram ou irão atuar na EJA presencial ou EJATEC.
- 10 vagas para Professores ou alunos das licenciaturas do IFG, preferencialmente que demonstrem interesse pela temática da Educação
de Jovens e Adultos e ou formação de educadores para atuação nessa modalidade de ensino.
Observações: A) As vagas serão preenchidas pela inscrição através de um formulário do Google Forms. Caso haja maior número de
inscritos que vagas será realizado sorteio público. B) A não apresentação de comprovação do exercício do magistério no Estado de Goiás
ou do IFG acarretará a perda da vaga.

1.2.

Os

interessados

no

Curso

de

Extensão

deverão

acessar

o

link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv-

OgnQqZpUuWuXvMxsWWehrBn9g3gqpUJb8g3Rnt4Xdjw-A/viewform?usp=sf_link e se inscreverem no período de 06.12.2021 à 10.12.2021.

INSCRIÇÕES
DATA (INÍCIO E FIM)

HORÁRIOS

06.12.2021 a 17.12.2021

8h do dia 06.12.2021 às 19h do
dia 17.12.2021

1.3.

Caso haja necessidade da realização do sorteio, será constituída uma lista de espera para as vagas não aproveitadas que será o

equivalente a 50% (cinquenta por cento) do número total de vagas respeitando os critérios acima descritos no item 1.1.

2. DA SELEÇÃO
2.1. A seleção consiste na classificação de candidatos de acordo com o número das vagas ofertadas, aptos à matrícula, conforme sorteio,
bem como a classificação de candidatos para compor a lista de espera dentro dos critérios do item 1.1.
2.2. A seleção será realizada conforme local, data e horário abaixo indicados:
Local

Data

Horário

No link

17.12.2021

19h

meet.google.com/kyizsgx-thb

2.3. A lista dos candidatos selecionados e a lista de espera serão divulgadas no site do IFG/Câmpus Aparecida (www.ifg.edu.br/aparecida),
a partir de 20.12.2021.
3. DAS MATRÍCULAS
3.1. As matrículas serão realizadas automaticamente com o resultado do sorteio das vagas.
4. DAS OBRIGAÇÕES E DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1. O estudante matriculado que não comparecer no primeiro dia das atividades do Curso de Extensão deverá apresentar justificativa por
escrito até o dia 22.01.2021 no e-mail ejatec.extensao@gmail.com e será analisada pela equipe executora. A ausência de justificativa
caracteriza abandono da vaga, implicando o chamamento imediato do próximo da lista de espera.
4.2. A inscrição implica automaticamente o conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas pelo IFG/Câmpus Aparecida
nesta Chamada Pública, das quais o candidato ou seu representante legal não poderão, em hipótese alguma, alegar desconhecimento.
4.3. O IFG/Câmpus Aparecida não se responsabilizará por solicitação de inscrição não efetivada por motivos alheios à sua
responsabilidade.
4.4. É de inteira responsabilidade dos candidatos 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. Em qualquer etapa da seleção, em caso de dúvida, os candidatos deverão se informar pelo email ejatec.extensao@gmail.com ou pelo
Whatsapp 62 992176132.
4.7 Os 10 Encontros virtuais previstos acontecerão sempre nas quartas-feiras às 19h.
4.8. Os casos omissos, não previstos nesta Chamada Pública, serão analisados pela Equipe Executora. Caso haja dúvidas será consultada
a Gerência de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão - GEPEX do IFG/Câmpus Aparecida, que poderá, se julgar necessário, consultar a
Pró-reitora de Extensão do IFG - PROEX.
5. CRONOGRAMA

CÂMPUS

PERÍODO
ATIVIDADES
06.12.2021 a 17.12.2021

Período de Inscrições

17.12.2021 – 19h

Seleção a ser realizada no link meet.google.com/kyi-zsgx-thb

20.12.2021

Divulgação dos classificados em 1ª chamada e lista de espera
no site https://www.ifg.edu.br/aparecida.

20.12.2021

Matrículas automáticas dos classificados em 1ª chamada.

19.01.2021

Início das atividades.

19 a 22.12.2021

Recebimento das justificativas das faltas no primeiro encontro

Campus Aparecida
através do email ejatec.extensao@gmail.com - Análise das
justificativas.
23.01.2021
19.01.2021 a 30.06.2022

Divulgação de 2ª chamada com matrícula automática.
Realização dos Encontros virtuais sempre nas quartas-feiras e
atividades no Modle conforme calendário a ser apresentado no
primeiro encontro.

30.06.2021

Encerramento do curso.

Julho de 2022

Certificação dos concluintes.

Poderá ser incluído nesse Cronograma outras atividades que o proponente e/ou campus definirem.
6. RESUMO DESCRITIVO DA CHAMADA PÚBLICA

IFG/CÂMPUS Aparecida
Endereço: Av. Universitária Vereador Vagner da Silva Ferreira, Quadra 1, Lote 1-A S/N - Parque
Itatiaia, Aparecida de Goiânia - GO, 74968-755
Ação de Extensão

Curso: EJA À DISTÂNCIA: NOVOS DESAFIOS NA
FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Proponente/ Coordenação

Giovani Vilmar Comerlatto

Área de conhecimento

Educação

Carga horária

60 HORAS

Modalidade

Aulas virtuais e em EaD através da plataforma Moodle

Número de vagas

100

Público

Professores do Estado de Goiás, professores e alunos do
IFG.

Requisitos mínimos

Estar vinculado ao Estado de Goiás como professor atuante
na EJATEC ou que vai atuar. Ser professor do IFG. Ser
aluno das licenciaturas do IFG. Poder participar dos
encontros virtuais nas quartas-feiras à partir das 19h
conforme cronograma a ser disponibilizado no primeiro
encontro.

Data de início

19.01.2022

Data de término

30.06.2022

Perfil da Ação de Extensão

Formação para professores que atuam na EJA à distância
no Estado de Goiás.

Objetivos

Contribuir para a capacitação efetiva dos professores que
atuam nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA)
possibilitando a troca de experiências e uma ligação direta
ao ensino-aprendizagem na sala de aula.

Metodologia

O Curso será realizado através de encontros virtuais on-line
com 2h de duração para cada encontro e com atividades a
serem realizadas na plataforma virtual do Moodle do IFG.

Matriz curricular prevista

Metodologia do Moodle
História da EJA no Brasil e em Goiás
Os fundamentos legais da EJA à distância
Novas tecnologias e a Educação.
A construção do conhecimento em redes
Ferramentas

disponíveis

no

Moodle

e

possibilidades

