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ANEXO III 

CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2021- AÇÃO DE EXTENSÃO – IFG/CÂMPUS JATAÍ 

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

Chamada Pública, que estarão abertas no período de 15 a 18 de junho de 2021 as inscrições para a AÇÃO DE 

EXTENSÃO: BNCC: Pontos e contrapontos: uma proposta de curso de formação. 

1. DAS VAGAS E INSCRIÇÕES 

1.1. Serão disponibilizadas um total de 40 vagas, que visa oferecer uma formação continuada sobre a Base 

Nacional Comum Curricular, a fim de contribuir para que os profissionais que participem dessa capacitação 

possam compreender os princípios filosóficos e as opções epistemológicas desse documento que embasa a 

construção dos currículos escolares em todo o território nacional. 

 

1.2. Os interessados na Ação de Extensão enviar à Gerência de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão - 

GEPEX do IFG/ Câmpus Jataí, no período de 14/06 a 18/06 de 2021, a ficha de inscrição/matrícula 

disponibilizada em https://www.ifg.edu.br/jatai/campus/extensao/editais?showall=&start=1 e o comprovante 

de que é professor, titular ou de apoio, e gestores da Rede Municipal de Educação de Doverlândia, pelo endereço 

eletrônico gepex.jatai@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, por ordem de envio, todas 

para a comunidade externa. 

 

2. DA SELEÇÃO 

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

matrícula, bem como a classificação de candidatos para compor a lista de espera.  

2.2. A seleção dos candidatos se dará por meio da verificação dos documentos enviado e, se o número de 

inscrições for maior que o número de vagas, será realizado sorteio eletrônico pela Gerência de Pesquisa, Pós-

Graduação e Extensão. 

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

(https://www.ifg.edu.br/jatai/campus/extensao/editais?showall=&start=1), a partir de 19/06/2021. 

3. DAS MATRÍCULAS 

3.1. As matrículas serão realizadas por meio do envio de documentação para a Gerência de Pesquisa, Pós-

Graduação e Extensão – GEPEX do IFG/ JATAÍ, no período de 21/06 e 22/06 de 2021, pelo endereço 

gepex.jatai@ifg.edu.br. 

3.2. São documentos exigidos para efetivação da matrícula: 

https://www.ifg.edu.br/jatai/campus/extensao/editais?showall=&start=1
mailto:gepex.jatai@ifg.edu.br
https://www.ifg.edu.br/jatai/campus/extensao/editais?showall=&start=1
mailto:gepex.jatai@ifg.edu.br
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I. Carteira de identidade; 

II. CPF; 

III. Comprovante de endereço com CEP; 

IV. Declaração ser professor ou gestor da rede municipal de Ensino de Doverlância. 

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

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 Jataí nesta Chamada Pública, das quais o candidato ou seu representante legal não poderão, em 

hipótese alguma, alegar desconhecimento. 

4.3. O IFG/Câmpus Jataí 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 Jataí.  

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

Graduação e Extensão - GEPEX do IFG/Câmpus Jataí, que poderá, se julgar necessário, emitir consulta à 

PROEX. 

5. CRONOGRAMA 

AÇÃO PERÍODO  

ATIVIDADES 

BNCC: Pontos e 

contrapontos: uma 

proposta de curso de 

formação. 

14/06 a 18/06/2021 Período de Inscrições 

19/06/2021 Seleção 

19/06/2021 Divulgação dos classificados em 1ª chamada e 

lista de espera 
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21/06/2021 e 22/06/2021 Matrículas dos classificados em 1ª chamada 

23/06/2021 Início das atividades 

 

 

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 
 

 Encontro  Data  AÇÃO CH 

1º  23/06/ 

2021 

Encontro inaugural: apresentação da proposta do curso aos 

participantes; palestra: “Base Nacional Comum Curricular – histórico, 

fundamentos e implementação”  

4 h 

2º 30/06/ 

2021 

Palestra e roda de conversa sobre o tema: “Fundamentos do currículo 

numa perspectiva histórica”. 

 Profª. Drª Mara Rubia de Souza Rodrigues Morais (IFG) 

4 h 

3º 04/08/ 

2021 

Momento assíncrono: estudo de capítulos do Livro Documentos de 

Identidade: uma introdução às teorias do Currículo (SILVA, 2009)  

8 h  

4º  11/08/ 

2021 

Momento síncrono: discussões derivadas do estudo de capítulos do 

Livro Documentos de Identidade: uma introdução às teorias do 

Currículo (SILVA, 2010); Indicação de leitura para as etapas seguintes: 

A BNCC na contramão do PNE 2014-2024: avaliação e perspectivas 

(AGUIAR & DOURADO, 2018).  

4 h  

5º 18/08/ 

2021 

Momento assíncrono - estudo do item bibliográfico: A BNCC na 

contramão do PNE 2014-2024: avaliação e perspectivas (AGUIAR & 

DOURADO, 2018); realização de questões (estudo dirigido) sobre o 

texto lido.  

8 h 

6º  25/08/ 

2021 

Momento síncrono – palestra fundamentada na obra de Aguiar e 

Dourado (2018). Convidada: Profª Drª Flomar Ambrosina Oliveira 

Chaves (IFG).  

Roda de conversa; 

Indicação de texto da BNCC, que embasará os estudos nos próximos 

encontros: BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da 

Educação Básica. Base nacional comum curricular. Brasília, DF, 

2016. Disponível em: < 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/inicio>. Acesso em: maio 

de 2020.  

4 h 

7º  01/092/2021022021 Momento assíncrono – leitura do texto da BNCC e resolução de 

questões de compreensão textual apresentadas previamente pela 

professora, como guia de leitura; análise do Documento Curricular para 

Goiás – DC-GO (área de Ciências da Natureza).  

4 h 

8º  08/09/ 

2021 

Momento síncrono – análise e discussão do texto da BNCC e 

cruzamento das suas diretrizes com o Documento Curricular para Goiás 

– DC-GO (Ciências da Natureza). 

Palestra sobre o tema: “BNCC e o ensino de Ciências na Rede 

Municipal de Educação de Doverlândia/GO”   

2h 

9º  15/09/ 

2021 

Avaliação do curso e dos cursistas (instrumentos qualitativos previamente 

disponibilizados)  

2 h  

 

Jataí, 14 de junho de 2021. 


