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 CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2020 - AÇÃO DE EXTENSÃO – IFG/CÂMPUS Uruaçu

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

pela presente Chamada Pública, que estarão abertas no período de 01/10 a 15/10 de 2020 as

inscrições para a AÇÃO DE EXTENSÃO: SEMIÓTICA APLICADA AOS TEXTOS, na modalidade à

distância.

1. DAS VAGAS E INSCRIÇÕES

1.1 Serão disponibilizadas um total de 30 vagas para a Ação de Extensão SEMIÓTICA APLICADA

AOS TEXTOS, que visa a debater as metodologias da semiótica com a comunidade por meio de

exemplos textuais; contribuir para o desenvolvimento da produção e da leitura de textos; exercitar,

pesquisar e divulgar a metodologia da semiótica, seus conceitos e preceitos; criar uma comunidade

de interesse no estudo semiótico e no estudo do texto; promover a interação entre as diversas

instituições participantes; sendo destinada ao seguinte público: comunidade em geral, de todos os

níveis de escolaridade, preferencialmente com Ensino Médio completo ou cursando, sem

conhecimento prévio da teoria semiótica.

1.2 Os interessados na Ação de Extensão deverão realizar sua inscrição de forma eletrônica, no

período de 01/10 a 15/10 de 2020, através do formulário disponível para inscrição em

https://forms.gle/uBR8m6X6QPTQMQa28, devendo preencher todas as informações solicitadas.

INSCRIÇÕES

DATA

(INÍCIO:

01/10 E

FIM:

15/10)

 Link para

inscrição: https://forms.gle/uBR8m6X6QPTQMQa28

Informações no site

(https://www.ifg.edu.br/uruacu/campus/extensao/editais?

showall=&start=1) e através do e-mail

gepex.uruacu@ifg.edu.br      

1.3 Serão realizadas inscrições de acordo com o número de vagas estabelecidas mais o equivalente

a 50% (cinquenta por cento) do número total de vagas para a composição de lista de espera,

conforme quadro abaixo: 

NÚMERO DE VAGAS

Comunidade

Externa

Comunidade Interna -

IFG
Total

24 06 30

1.4. As vagas destinadas para comunidade externa serão ofertadas para a população em geral,

excluídos os candidatos que se enquadram nas condições do subitem 1.5.

1.5. As vagas destinadas à comunidade interna são para servidores efetivos e/ou substitutos e

estudantes matriculados em cursos regulares do IFG.



2. DA SELEÇÃO

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

aptos à matrícula, conforme o processo seletivo, bem como a classificação de candidatos para

compor a lista de espera.

2.2. A seleção dos candidatos se dará por meio dos seguintes instrumentos e critérios: 

- A seleção será realizada através de sorteio público das vagas.  

2.3.  A seleção será realizada conforme local, data e horário abaixo indicados:

Local Data Horário

GEPEX - Gerência de

Pesquisa, Pós-

Graduação e

Extensão - Câmpus

Uruaçu

16/10/2020 9h às 12h

2.4. A lista dos candidatos selecionados e a lista de espera serão divulgadas no site do IFG/Câmpus

Uruaçu (https://www.ifg.edu.br/uruacu/campus/extensao/editais?showall=&start=1), a partir de

16/10/2020.

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

comunidade externa, conforme previsto no subitem 1.3, as vagas remanescentes não poderão ser

preenchidas por candidatos da comunidade interna, devendo-se realizar nova chamada pública para

o seu preenchimento.

2.7 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 poderão ser

preenchidas por candidatos da comunidade externa, classificados em lista de espera.

3. DAS MATRÍCULAS

3.1. As matrículas serão realizadas pela Gerência de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão – GEPEX

do IFG/ Uruaçu, de forma eletrônica, com o envio dos documentos através de e-mail, no período de

17/10 a 19/10 de 2020:

MATRÍCULAS

DATA

(INÍCIO:

17/10 E

FIM: 19/09)

Documentos necessários e informações no site:

https://www.ifg.edu.br/uruacu/campus/extensao/editais?

showall=&start=1

Envio dos documentos para inscrição através do e-mail:

gepex.uruacu@ifg.edu.br 

3.2. A documentação necessária para efetivar a matrícula é exclusiva para a comunidade externa e

deverá ser apresentada através do e-mail gepex.uruacu@ifg.edu.br. São documentos exigidos para

efetivação da matrícula:

I. Ficha de Matrícula;

II. Carteira de identidade;

III. CPF;



IV. Comprovante de endereço com CEP.

3.3 A comunidade interna está dispensada de apresentar a documentação acima, devendo preencher

apenas a ficha de matrícula e entregar através do e-mail.

3.4. O candidato menor de idade deverá ter sua matrícula realizada pelo seu responsável legal, que

assinará também a ficha de matrícula e deverá apresentar os documentos solicitados.

3.5. Cada candidato poderá matricular-se em apenas 01 (uma) Ação de Extensão oferecida pelo

IFG/Câmpus Uruaçu, salvo com justificativa expressa.

3.6. As matrículas em Ações de Extensão não estão sujeitas à possibilidade de trancamento.

3.7. Caso os candidatos aprovados em 1ª chamada não realizem suas matrículas, uma 2ª chamada

será publicada em até 02 (dois) dias úteis após o encerramento do prazo estabelecido para as

matrículas da 1ª chamada, contendo informações sobre local, datas e horários das matrículas da 2ª

chamada.

3.10 Caso haja desistência por parte de um candidato matriculado, o IFG/Câmpus Uruaçu entrará em

contato com o primeiro candidato de lista de espera, que deverá realizar sua matrícula na data

designada, apresentando a documentação obrigatória, como descrito no subitem 3.2. Em caso de não

realização, o IFG/Câmpus Uruaçu entrará em contato com o segundo candidato da lista de espera e

assim sucessivamente até o preenchimento de todas as vagas ofertadas.

4. DAS OBRIGAÇÕES E DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. O estudante matriculado que não comparecer ao início das atividades da Ação de Extensão

deverá apresentar justificativa e esta será analisada pelo proponente da Ação de Extensão. A

ausência de justificativa poderá caracterizar abandono, implicando em possibilidade de matrícula de

novo estudante, conforme lista de espera.

4.2. A inscrição implica automaticamente o conhecimento e a tácita aceitação das condições

estabelecidas pelo IFG/Câmpus Uruaçu nesta Chamada Pública, das quais o candidato ou seu

representante legal não poderão, em hipótese alguma, alegar desconhecimento.

4.3. O IFG/Câmpus Uruaçu 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 dirigir a GEPEX do

IFG/Câmpus Uruaçu

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

Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão - GEPEX do IFG/Câmpus Uruaçu, que poderá, se julgar

necessário, emitir consulta à PROEX.

5. CRONOGRAMA

CÂMPUS PERÍODO ATIVIDADES

01/10 a 15/10/2020 Período de Inscrições

16/10/2020 Seleção



     Uruaçu

_____________

16/10/2020 Divulgação dos classificados em 1ª chamada e lista de espera

17/10 a 19/10/2020
Matrículas dos classificados em 1ª chamada

20/10/2020 Divulgação de 2ª chamada

21/10/2020 Matrícula dos classificados em 2ª chamada

22/10/2020 Início das atividades

6. RESUMO DESCRITIVO DA CHAMADA PÚBLICA

IFG/CÂMPUS URUAÇU

Endereço: Rua Formosa, Qds 28/29, Loteamento Santana. CEP: 76400-000. Uruaçu - GO.

Ação de Extensão Semiótica aplicada aos textos

Proponente/

Coordenação
Janice Alves Gomes

Área de

conhecimento
Linguística e semiótica

Carga horária 60 HORAS

Modalidade  A distância (Moodle)

Número de vagas 30

Público

Comunidade em geral, de todos os níveis de escolaridade,

preferencialmente com Ensino Médio completo ou cursando, sem

conhecimento prévio da teoria semiótica.

Requisitos mínimos Estar cursando o Ensino Médio.

Data de início 22/10/2020

Data de término 08/07/2021

Objetivos

Debater as metodologias da semiótica com a comunidade por meio de

exemplos textuais; contribuir para o desenvolvimento da produção e

da leitura de textos; exercitar, pesquisar e divulgar a metodologia da

semiótica, seus conceitos e preceitos; criar uma comunidade de

interesse no estudo semiótico e no estudo do texto; promover a

interação entre as diversas instituições participantes

Este projeto será desenvolvido pelos professores e convidados que se

alternarão segundo a apresentação dos conteúdos e gêneros

discursivos, nos encontros virtuais, de acordo com as seguintes



Metodologia

etapas:

- Inscrição dos alunos na Plataforma Moodle;

- Envio dos gêneros discursivos de das atividades para a plataforma;

- Encontro virtual, na plataforma Google Meet, para estudo das

semióticas discursiva, semissimbólica e das paixões a partir dos

gêneros discursivos escolhidos pelos professores e pelos

participantes: conto, crônica, poemas, memes, charges, capas de

revista, Tik Tok, publicidade, etc.;

- Encontro virtual para orientações e debates dos temas;

- Atividade de análise e discussão pelo Fórum;

- Apresentação de análises dos textos feita pelos professores;

- Apresentação de análises feitas pelos participantes, de forma

individual e colaborativa.

Matriz curricular

prevista

01/10/2020 - Inscrição dos estudantes na plataforma Moodle.

08/10/2020 - Aula magna.

15/10/2020 - Feriado

22/10/2020 - Análise do texto “Travessia”, de Fernando Brant e

Milton Nascimento, mostrando os Programas narrativos de base e

de uso.

29/10/2020 - Análise do texto “Cidadezinha qualquer” e “Quadrilha”,

de Carlos Drummond de Andrade, mostrando os programas

narrativos e as manipulações.

05/11/2020 - Análise do texto “Tristeza do Jeca”, de Angelino de

Oliveira, mostrando as manipulações e a modalização veridictória.

12/11/2020 - Análise do texto “Codinome beija-flor”, de Cazuza,

mostrando a modalização veridictória.

19/11/2020 - Fórum de debate sobre os textos analisados e os

temas teóricos.

26/11/2020 - Análise do texto “Morte vida severina”, de João Cabral

de Melo Neto, mostrando o disparador de isotopia, mostrar em todos

os textos já analisados o disparador de isotopia.

03/12/2020 - Nos textos já analisados mostrar os níveis de análise:

fundamental, narrativo e discursivo.

10/12/2020 - Análise do texto “Saideira” e “Dois rios”, mostrando os

níveis de análise e a constituição semiótica em sintaxe e semântica;

- Síntese teórico metodológica sobre os temas apresentados nos

encontros anteriores.

04/02/2021 - Análise da animação “À la française”, (filme de: Julien

Hazebroucq, Emmanuelle Leleu, Morrigane Boyer, William Lorton,

Ren Hsien Hsu). Mostrar as figuras eufóricas e disfóricas, presentes

no vídeo, a partir das linguagens sonora e visual. Trabalhar as

categorias: eidética, cromática e topológica. Disponível em:

https://www.youtube.com/watch?v=WikrVO6YGGY

11/02/2021- Análise da pintura “Pescando”, de Almeida Jr.



18/02/2021- Análise da pintura “Caipira Picando Fumo”, de Almeida

Jr.

25/02/2021- Análise de cartaz, campanha da coca cola.

04/03/2021- Análise de cartaz, campanha da coca cola.

11/03/2021- Análise da escultura “Nossa Senhora das Dores”, de

Veiga Vale.

18/03/2021- Análise da escultura “São Miguel Arcanjo”, de Veiga

Vale.

25/03/2021- Análise da Ferroviária de Goiânia.

01/04/2021- Análise do conto “Venha ver o pôr-do-sol”, de Lygia

Fagundes Telles

08/04/2021- Debate sobre os textos e os temas teóricos.

06/05/2021- A Retórica das paixões, segundo Aristóteles.

13/05/2021- A paixão do amor no texto “Tristeza do Jeca”.

20/05/2021- A paixão do amor no texto “Dois rios”.

27/05/2021- A paixão do desejo no texto “Dois rios”, e no cartaz da

coca cola.

03/06/2021- A paixão do ódio no texto.

10/06/2021- A paixão do ódio no texto.

17/06/2021- A paixão da frustração nos textos “Travessia”,

“Cidadezinha qualquer” e “Quadrilha”.

24/06/2021- A paixão da esperança na escultura de Veiga Vale.

01/07/2021- A paixão da solidão no texto “Travessia”.

08/07/2021- Encerramento do curso.

Critérios de

avaliação e

certificação

A avaliação, processual e de cunho qualitativo, será feita de acordo

com a participação assídua dos estudantes nos encontros propostos,

assim como na participação dos fóruns e chats; na realização das

atividades propostas; na participação dos debates, na leitura dos

textos teóricos, icônicos, literários etc.

Uruaçu, 30/09/2020

(assinado eletronicamente)

Gustavo Louis Henrique Pinto

Gerente de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão

(assinado eletronicamente)

Andreia Alves do Prado
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