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EDITAL  

CHAMADA PÚBLICA 06/2019 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA AÇÃO DE EXTENSÃO – IFG/CÂMPUS ANÁPOLIS 

 

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

saber, pelo presente Edital de Chamada Pública, que estarão abertas no período de 13 a 17 de maio de 

2019 as inscrições para o Projeto de Extensão “IFG Saúde e Movimento: Academia de Ginástica”, 

oferecida aos candidatos da comunidade interna e externa do IFG. 

 

1. DA INSCRIÇÃO, CURSOS E VAGAS 

 

1.1. Os interessados no Projeto de Extensão podem realizar a inscrição no endereço eletrônico 

https://forms.gle/ZXn6r1UyyCqNPxUL7 ou comparecer à Gerência de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Extensão - GEPEX do IFG/Câmpus Anápolis no período de 13 a 17 de maio de 2019, nos horários listados 

abaixo: 

 

HORÁRIOS para inscrição presencial (para aqueles que não 
conseguirem realizar pela internet) 

LOCAL 

Dia Período 
      GEPEX/IFG Câmpus Anápolis 

Sala S-301 13 a 17 de maio 
Matutino: 08h às 12h 

Vespertino: 13h às 19h 
 

1.2. A inscrição dos interessados na Ação de Extensão deverá ser feita em uma única vez na 

GEPEX ou pelo endereço eletrônico: https://forms.gle/ZXn6r1UyyCqNPxUL7. Posteriormente, serão 

realizadas as confirmações, de acordo com o número de vagas estabelecidas mais o equivalente a 50% 

(cinquenta por cento) do número de vagas para a composição de lista de espera, conforme quadro 

abaixo.  

 

AÇÃO DE EXTENSÃO 
NÚMERO DE VAGAS PERÍODO DE VIGÊNCIA/ 

DIAS DA SEMANA/ 
HORÁRIO 

Comunidade 

Interna - IFG 

Comunidade 

Externa 
Total 

IFG Saúde e Movimento: 

Academia de Ginástica 
05 20 25 

Maio a dezembro de 2019 
Aulas: quartas e sextas-feiras 

18h às 19h 

https://forms.gle/ZXn6r1UyyCqNPxUL7
https://forms.gle/ZXn6r1UyyCqNPxUL7
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1.3.    As vagas destinadas à comunidade interna são para servidores e estudantes matriculados 

em cursos regulares do IFG. 

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 1.3.  

 

2. DA SELEÇÃO 

 

2.1. Como requisito para a participação, os candidatos sorteados precisam ter no mínimo, na 

data da matrícula, 15 anos completos. 

2.2 A seleção consiste na classificação dos candidatos aptos à matrícula, conforme o processo 

seletivo, para o preenchimento do número das vagas ofertadas. 

2.3. Caso o número de inscritos ultrapasse a quantidade de vagas, será realizado sorteio online, 

por meio do site “Sorteador” (https://sorteador.com.br/) para seleção/preenchimento das vagas. 

2.3.1. O sorteio será realizado no dia 20 de maio de 2019 (segunda-feira), às 14 horas, na GEPEX 

do IFG Câmpus Anápolis (Sala S-301, Bloco 300), com a presença de pelo menos 1 (um) servidor lotado 

no setor e 2 (dois) membros da comunidade interna. O sorteio será aberto para qualquer membro da 

comunidade externa, inscrito ou não no processo seletivo dessa Ação de Extensão. Todas as 

testemunhas do sorteio deverão assinar uma ata para fins de comprovação da lisura e imparcialidade do 

procedimento.  

2.4. O IFG – Câmpus Anápolis não se responsabiliza por nenhum erro ou desconfiguração que 

possa ocorrer na Plataforma Google no período de inscrições. 

2.5. O não envio do Formulário de Inscrição preenchido implica automaticamente na não 

participação do candidato no processo seletivo. 

2.6. 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. 

2.7. A composição da lista de espera será feita pela classificação dos candidatos inscritos que 

excederem o número de vagas, através de sorteio. 

2.8. Os candidatos da lista de espera serão convocados de acordo com a ordem de classificação, 

após a desistência ou desclassificação dos candidatos aprovados. 

https://sorteador.com.br/
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2.9. O não comparecimento, durante o período de matrícula, implica automaticamente na 

eliminação do candidato. 

2.10. Esta Chamada Pública será divulgada no site do IFG/Câmpus Anápolis 

(www.ifg.edu.br/anapolis), no dia 13 de maio de 2019. 

2.11. As listas dos candidatos selecionados serão divulgadas no site do IFG/Câmpus Anápolis 

(www.ifg.edu.br/anapolis), nos dias 20 de maio (1ª Chamada) e 27 de maio (2ª Chamada) de 2019. 

 
 

3. DAS MATRÍCULAS 
 

 

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

do IFG/Câmpus, nos seguintes horários: 

 

HORÁRIOS MATRICULA 1ª CHAMADA LOCAL 

20 a 24 de maio 
Matutino: 08h às 12h 

Vespertino: 13h às 19h 
GEPEX/IFG Câmpus Anápolis 

Sala S-301 
 

3.1. No ato da matrícula deverão ser entregues as fotocópias (que ficarão retidas na GEPEX do 

IFG/Câmpus Anápolis), acompanhadas dos originais para a conferência dos seguintes documentos: 

I. Atestado Médico para a realização de Atividades Físicas (original); 

II. Carteira de identidade (original e fotocópia); 

III. CPF (original e fotocópia); 

IV. Comprovante de endereço com CEP atual (original e fotocópia). 

3.2. A comunidade interna está dispensada de apresentar a documentação acima (com exceção 

do Atestado Médico para a realização de Atividades Físicas), ou seja, deverá apenas apresentar o 

Atestado Médico para a realização de Atividades Físicas e preencher a Ficha de Matrícula (que será 

disponibilizada no ato da matrícula no câmpus). 

3.3. Em caso de impedimento do candidato para efetuar sua matrícula, o mesmo poderá enviar 

um representante legal, maior de idade, portando toda a documentação original do interessado, exigida 

no subitem 3.1.  
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3.3.1. No ato da matrícula será necessária a apresentação do documento original de identidade 

do representante. 

3.4. O candidato menor de idade deverá comparecer com o seu responsável legal, que assinará 

também a Ficha de Matrícula. 

3.5. Ao efetuar sua matrícula na Ação de Extensão do IFG/Câmpus Anápolis o estudante não 

poderá trancá-la. 

3.6. Caso os candidatos aprovados em 1ª Chamada não realizem suas matrículas, uma 2ª 

Chamada será publicada no dia 27 de maio de 2019 e os convocados/sorteados deverão fazer a 

matrícula nos dias 27 a 31 de maio de 2019, nos seguintes horários: 

 

HORÁRIOS MATRICULA 2ª CHAMADA LOCAL 

27 a 31 de maio 
Matutino: 08h às 12h 

Vespertino: 13h às 19h 
GEPEX/IFG Câmpus Anápolis 

Sala S-301 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES E DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

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

deverá apresentar justificativa e esta será analisada pelo proponente do curso, caso contrário terá sua 

matrícula cancelada e para seu lugar será chamado o primeiro da lista de espera.  

4.2. A inscrição implica automaticamente o conhecimento e a 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. São 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. Os alunos matriculados com no mínimo 75% de frequência serão certificados pelo IFG. 
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4.7. Em qualquer etapa da seleção, em caso de dúvida, os candidatos deverão se dirigir a GEPEX 

do IFG/Câmpus Anápolis.  

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. 

 

5. CRONOGRAMA 

 

PERÍODO ATIVIDADES 

13 a 17 de maio 
Período de Inscrições online e presencialmente na GEPEX do 
IFG/Câmpus Anápolis 

20 de maio Realização do sorteio e divulgação dos classificados em 1ª Chamada 

20 a 24 de maio Matrículas dos classificados em 1ª Chamada 

27 de maio Realização do sorteio e divulgação dos classificados em 2ª Chamada 

27 a 31 de maio Matrículas dos classificados em 2ª chamada 

24 de maio Início das aulas 

 

6. RESUMO DESCRITIVO DA CHAMADA PÚBLICA 
 

IFG/Câmpus Anápolis 

Ação de Extensão IFG Saúde e Movimento: Academia de Ginástica 
 

Proponente/Coordenação Cristina Gomes de Oliveira Teixeira 
 

Área de conhecimento Ambiente e Saúde 
 

Carga horária 50 horas 
 

Modalidade Presencial 
 

Número de vagas 25 
 

Público alvo Comunidade interna e Comunidade externa 
 

Requisitos mínimos Idade mínima de 15 anos e apresentação de Atestado Médico 
para a realização de Atividades Físicas 
 

Data de início 24/05/2019 
 

Data de término 11/12/2019 
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Perfil da Ação de Extensão 
 

Projeto de Extensão 
 

Objetivos Vincular comunidade interna, externa e servidores, 
proporcionando, a partir da prática de atividades físicas, a 
melhora de alguns fatores relacionados à saúde e à qualidade 
de vida; 

Promover o conhecimento dos elementos que 
envolvem as práticas corporais existentes na academia de 
ginástica e melhora dos hábitos alimentares; 

Desenvolver a capacidade física dos alunos, 
principalmente, trabalhando o preparo cardiovascular, função 
neuromuscular, da flexibilidade e da composição corporal; 

Oferecer socialização e integração para melhorar o 
convívio social. 

Metodologia As aulas serão teório-práticas, uma vez que a academia 
constituiu-se em um espaço de ensino, possibilitando o 
aprendizado não só da execução do exercício físico, mas 
também a reflexão sobre estética e padrões corporais, 
utilização de suplementos alimentares e anabolizantes, o 
conhecimento do funcionamento do corpo humano, entre 
outras temáticas relacionadas a esta prática corporal. 

Durante o projeto, os participantes participarão de 
exercícios aeróbios e anaeróbios, serão envolvidos em 
orientações educativas sobre hábitos de vida saudáveis. 

Todos os participantes farão avaliação física no início e 
final da ação de extensão. As avaliações físicas realizadas 
serão: anamnese, peso, altura, circunferência do abdômen.  

  

 

Anápolis, 13 de maio de 2019. 

  

 

 
 

Pró-Reitor de Extensão/IFG                Diretora-Geral do Câmpus 

         (Original assinado)           (Original assinado) 

                 

 

 

 

 


