
 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 
 

  

 

 

Pró-Reitoria de Extensão   

Avenida Assis Chateaubriand, no 1.658, Setor Oeste. CEP: 74130-012.   

Goiânia - GO. Fone: (62) 3240.7750 1 

 

CHAMADA PÚBLICA GEPEX/Câmpus Goiânia – 008/2017 

 

CHAMADA PÚBLICA PARA PROJETO DE EXTENSÃO 

IFG/CÂMPUS GOIÂNIA 

 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), em conformidade com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394, de 20 de dezembro de 1.996, ao Decreto 

nº 5.154, de 23 de julho de 2004, a Lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008 e a Lei nº 11.892, de 29 de 

dezembro de 2008, por intermédio da Gerência de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do Câmpus 

Goiânia faz saber, pela presente chamada pública, que estarão abertas, no período de 28 de julho a 07 

de agosto de 2017, as inscrições para o projeto de extensão intitulado “Viva IFG Voleibol”, para os 

candidatos da comunidade interna (estudantes do IFG) e externa ao IFG. 

 

 DA INSCRIÇÃO, VAGAS E CURSO 

 

1.1. Os interessados deverão necessariamente preencher o formulário de inscrição online disponível 

na página eletrônica do Câmpus Goiânia, no período de 28 de julho a 07 de agosto de 2017, 

informando todos os dados solicitados com veracidade. 

 

1.2. O formulário de inscrição preenchido com qualquer informação incompleta e/ou equivocada 

acarretará no indeferimento da inscrição.  

 

1.3. Caso o candidato preencha mais de um formulário de inscrição, será considerada sempre a 

última inscrição realizada. 

 

1.4. O projeto de extensão será ofertado conforme o número de vagas e demais condições previstas 

na Tabela 1. 

 
Tabela 1: Do número de vagas, período de vigência, horário e encontros 

Projeto Feminino Masculino 
Nº Total 

de Vagas 
Vigência/Horário Encontros 

Viva IFG 

Voleibol 
18 18 36 

Até 08/03/2018 

18h às 20h – feminino 

20h às 22h – masculino            

 Terças-Feiras e 

Quintas-Feiras  

 

1.5. As vagas são destinadas à comunidade interna (estudantes do IFG) e comunidade externa 

(população em geral) ao IFG. 

 

1.6. Para participar deste projeto de extensão, os candidatos deverão ser maiores de 18 anos e ter 

domínio teórico e experiência prática com voleibol. 

 

 DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E SELEÇÃO 

 

2.1. A lista preliminar das candidaturas homologadas será publicada na página eletrônica do Câmpus 

Goiânia, no dia 08 de agosto de 2017.   

 

2.2.  Os interessados poderão interpor recurso, mediante o preenchimento do formulário online 

disponível na página eletrônica do Câmpus Goiânia, no dia 09 de agosto de 2017.   

 

2.3. A lista final das candidaturas homologadas será publicada na página eletrônica do Câmpus 

Goiânia, no dia 10 de agosto de 2017. 

 

http://ifg.edu.br/component/content/article/252-ifg/campus/goiania/setores/gepex/4301-editais-de-projetos-abertos?showall=&limitstart=
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http://ifg.edu.br/component/content/article/252-ifg/campus/goiania/setores/gepex/4301-editais-de-projetos-abertos?showall=&limitstart=
http://ifg.edu.br/component/content/article/252-ifg/campus/goiania/setores/gepex/4301-editais-de-projetos-abertos?showall=&limitstart=
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2.4. A seleção consistirá na classificação dos candidatos inscritos, mediante entrevista e avaliação 

prática. 

 

2.5. A entrevista avaliará a familiaridade e os conhecimentos teóricos que o candidato apresenta 

acerca do voleibol no que tange os princípios, regras, fundamentos, táticas de jogo e composição de 

equipes. 

 

2.6. A avaliação prática apreciará a capacidade técnica, domínio e fundamentos que o candidato 

apresenta na prática do voleibol, bem como se atentará para a conduta e atitude do candidato durante a 

atividade.  

 

2.7. Os candidatos serão divididos em grupos e realizarão a entrevista e a avaliação prática nos dias 

11 e/ou 14 de agosto de 2017, conforme agendamento a ser realizado por meio de contato telefônico. 

 

2.8. Será atribuído a cada candidato uma nota de 0 a 10 pela entrevista e de 0 a 10 pela avaliação 

prática. 

 

2.9. A pontuação final do candidato se dará pela média aritmética simples das notas atribuídas pela 

entrevista e avaliação prática. 

 

2.10. Em caso de empate na pontuação final será observado sucessivamente os seguintes critérios de 

desempate: 

 

a) Maior nota na avaliação prática; 

b) Maior nota na entrevista; 

c) Menor idade.  

 

2.11. A ordem dos classificados e a lista de espera seguirão a pontuação final em ordem decrescente, 

observando os critérios de desempate. 

  

2.12. A entrevista e a avaliação prática serão realizadas no ginásio de esportes do Câmpus Goiânia do 

IFG localizado na Rua 75, nº 46, Setor Central, Goiânia-GO. 

 

2.13. A relação nominal com a ordem dos classificados e a lista de espera será publicada na página 

eletrônica do Câmpus Goiânia, no dia 16 de agosto de 2017. 

 

2.14. Serão desclassificados os candidatos que não atenderem ao critério previsto no subitem 1.6 e as 

demais condições previstas nesta chamada pública. 

 

 DAS MATRÍCULAS 

 

3.1. Para efetivar a matrícula, os candidatos classificados deverão enviar e-mail para o endereço: 

gepex.goiania@ifg.edu.br, nos dias 17 e 18 de agosto de 2017, contento os seguintes documentos em 

formato .pdf: 

 

a) Formulário de Matrícula preenchido (disponível na página eletrônica do Câmpus Goiânia); 

b) Documento de identificação oficial com o CPF (fotocópia); 

c) Comprovante de endereço com CEP (fotocópia); 

 

3.2. Os candidatos classificados podem, caso necessário, apresentar pessoalmente a documentação 

prevista no subitem 3.1, nos dias 17 e 18 de agosto de 2017, entre as 9h e 15h, na Gerência de 

http://ifg.edu.br/component/content/article/252-ifg/campus/goiania/setores/gepex/4301-editais-de-projetos-abertos?showall=&limitstart=
http://ifg.edu.br/component/content/article/252-ifg/campus/goiania/setores/gepex/4301-editais-de-projetos-abertos?showall=&limitstart=
mailto:gepex.goiania@ifg.edu.br
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Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do Câmpus Goiânia do Câmpus Goiânia/IFG, localizada na Rua 

75, nº 46, Setor Central, Goiânia-GO. 

 

3.3. A documentação necessária para efetivação da matrícula é exclusiva para a comunidade 

externa. 

 

3.4. A comunidade interna deverá apresentar apenas o Formulário de Matrícula preenchido. 

 

3.5. As fotocópias dos documentos ficarão arquivadas na Gerência de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Extensão juntamente com o Formulário de Matrícula dos estudantes. 

 

3.6. Encerrado o período de matrículas dos classificados e restando vagas, os candidatos da lista de 

espera serão convocados em estreita observação da ordem de classificação. 

 

3.7. A convocação dos candidatos em lista de espera será publicada na página eletrônica do Câmpus 

Goiânia, no dia 21 de agosto de 2017. 

 

3.8. Os candidatos convocados da lista de espera deverão efetivar suas matrículas no dia 22 de 

agosto de 2017, atendendo as mesmas orientações previstas no subitem 3.1 desta chamada pública. 

 

3.9. Os candidatos convocados da lista de espera podem, caso necessário, apresentar pessoalmente a 

documentação prevista no subitem 3.1, no dia 22 de agosto de 2017, entre as 9h e 15h, na Gerência de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do Câmpus Goiânia do Câmpus Goiânia/IFG, localizada na Rua 

75, nº 46, Setor Central, Goiânia-GO. 

 

3.10. A não realização da matrícula atestará a desistência da vaga.  

 

3.11. Ao efetuar a matrícula no projeto de extensão o estudante não poderá trancá-la, sob pena de 

perder a vaga em definitivo. 

 

 DAS OBRIGAÇÕES E DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

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

estabelecidas nesta chamada pública, das quais o candidato e seu representante legal não poderão, em 

hipótese alguma, alegar desconhecimento. 

 

4.2. O IFG/Câmpus Goiânia não se responsabilizará por solicitação de inscrição não efetivada por 

motivos alheios à sua responsabilidade. 

 

4.3. É de inteira responsabilidade dos candidatos as informações prestadas no ato da inscrição. 

 

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

nesta chamada pública ou que contenham informações falsas. 

 

4.5. Em qualquer etapa da seleção, em caso de dúvida e esclarecimentos sobre o conteúdo 

programático e metodologia do curso, os candidatos deverão se dirigir à Gerência de Pesquisa, Pós-

Graduação e Extensão do Câmpus Goiânia pessoalmente, pelo e-mail gepex.goiania@ifg.edu.br ou 

por meio do telefone: (62) 3227-2884 

 

4.6. Somente serão entregues os certificados de participação aos estudantes que obtiverem, no 

mínimo, 90% de presença ao final das atividades. 

 

http://ifg.edu.br/component/content/article/252-ifg/campus/goiania/setores/gepex/4301-editais-de-projetos-abertos?showall=&limitstart=
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4.7. Ratifica-se que o projeto de extensão “Viva IFG Voleibol” é um curso gratuito e sem 

despesas de natureza contributiva. 

 

4.8. Os casos omissos não previstos nesta chamada pública serão julgados pela Gerência de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do IFG/Câmpus Goiânia, para a qual só cabem recursos a suas 

decisões junto à Direção Geral do IFG deste Câmpus. 

 

 DO CRONOGRAMA 

 

5.1 A Tabela 2 apresenta o cronograma de atividades. 

 
Tabela 2: Cronograma  

Período Atividades 

28/07/2017 a 07/08/2017 Período de Inscrições 

08/08/2017 Divulgação da lista preliminar das candidaturas homologadas  

09/08/2017 
Interposição de recursos á lista preliminar das candidaturas 

homologadas  

10/08/2017 Divulgação da lista final das candidaturas homologadas  

11/08/2017 e 14/08/2017 Entrevista e Avaliação 

16/08/2017 Divulgação da lista da ordem dos classificados e lista de espera  

17/08/2017 e 18/08/2017 Matrícula dos classificados 

21/08/2017 Divulgação da convocação dos candidatos em lista de espera 

22/08/2017  Matrícula dos convocados em lista de espera 

Até 08/03/2018 Período dos treinamentos 

 

 

Goiânia, ___ de ___________________ de 2017. 

 

 

 

 

Original assinado 
 

Original assinado 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

Pró-Reitor de Extensão do IFG Diretor Geral do Câmpus Goiânia 
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ANEXO I 

PROPOSTA DE PROJETO DE EXTENSÃO 

 

IFG/Câmpus Goiânia 

Rua 75, nº46. Centro. CEP: 74055-110. Goiânia/GO. Fone: (62) 3227-2700          

Projeto de Extensão Viva IFG Voleibol 

Coordenação Prof. Dr. Marcelo Costa de Paula 

Área de Conhecimento Educação Física 

Carga horária 224 horas 

Modalidade Presencial 

Número de Vagas 36 vagas 

Público alvo 
Pessoas da comunidade interna e externa interessadas e motivadas no 

aperfeiçoamento da prática do voleibol. 

Requisitos mínimos 
Os candidatos deverão ser maiores de 18 anos e ter domínio teórico e 

experiência prática com voleibol. 

Data e Horário de treino Terça e quinta 18h as 20h feminino 20h as 22h  masculino 

Período dos treinamentos Até 08/03/2017. 

Objetivos 

O projeto de extensão visa oferecer um espaço para a prática regular do 

voleibol para atletas da comunidade interna e externa ao IFG, com 

intuito de promover a saúde e proporcionar uma atividade de lazer aos 

praticantes. 

Metodologia 

Os atletas inscritos serão contatados pelo coordenador da ação de 

extensão para uma entrevista, cuja finalidade é obter informações a 

respeito da história e experiência do candidato com a modalidade. 

Questionamentos acerca das equipes/competições que já participou, das 

posições/funções em que atua e domínio teórico dos aspectos 

técnicos/táticos do voleibol serão discutidas. Os aprovados nesta 

primeira etapa serão convidados a participarem de um ou dois 

treinamentos (“peneira”) que definirão o grupo que irá compor as 

equipes masculina e feminina do VIVA IFG VOLEIBOL. Esta etapa do 

processo seletivo visa verificar se o atleta se encaixa e/ou atende as 

necessidades da equipe (domínio prático dos aspectos técnicos e táticos 

do voleibol, habilidade em exercer as posições/funções exigidas, 

conduta e  relacionamento interpessoal). 

Os atletas selecionados para compor a equipe deverão realizar a 

matrícula para garantir a vaga. Este procedimento tem como objetivo 

cadastrar o indivíduo na ação de extensão, portanto, dados pessoais 

como telefone para contato, endereço residencial e eletrônico serão 

coletados. Em toda sessão de treinamento será registrado os atletas 

presentes. Indivíduos que se ausentarem de 4 sessões consecutivas de 

treino e/ou dos jogos (quando for convocado) deverá justificar a 

ausência. A falta de justificativa acarretará na exclusão do atleta da 

equipe e a vaga ociosa será destina ao próximo indivíduo da lista de 

espera. Condutas e comportamentos inapropriados também poderão 

resultar na perda da vaga na ação de extensão. 
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O projeto deverá, obrigatoriamente, seguir o calendário acadêmico do 

Câmpus Goiânia, ou seja, não haverá treinamentos nos recessos e nas 

férias docentes. Além disto, todo atleta deverá entregar o atestado 

médico (sinalizando que os mesmos estão em condições de realizar a 

prática esportiva). Os treinamentos ocorrerão às terças e quintas-feiras 

das 18 às 20 horas e das 20 às 22 horas para os naipes feminino e 

masculino, respectivamente. Para este segundo semestre, a equipe do 

VIVA IFG voleibol está confirmada de participar da Liga Goia de 

Voleibol. No entanto, o time poderá participar de outras competições 

também. 

  


