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CHAMADA PÚBLICA PROEX/CAMPUS JATAÍ/GEPPEX 03/2019 

CHAMADA PÚBLICA PARA 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 15/08/2019 a 23/08/2019 as inscrições 

para o CURSO DE EXTENSÃO USANDO A TECNOLOGIA NO ENSINO DE LÍNGUAS 

ESTRANGEIRAS, oferecida, prioritariamente, a professores de línguas estrangeiras das redes 

públicas Municipal e Estadual do Estado de Goiás. Também haverá uma porcentagem de vagas para 

professores das redes federal e privada de ensino. 

1. DA INSCRIÇÃO, CURSOS E VAGAS 

1.1. Os interessados na Ação de Extensão, abaixo listados no subitem 1.2, deverão 

comparecer à Gerência de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão - GEPEX do IFG/ 

Câmpus Jataí, no período de 15/08/2019 a 23/08/2019, nos horários listados abaixo ou 

através do endereço eletrônico https://forms.gle/ncoZjFDRUyzaQoUo8 para preencher a 

ficha de inscrição ou comparecendo à Geppex do Câmpus Jataí nos seguintes horários: 

 

HORÁRIOS  LOCAL 

7h às 13h GEPPEX – Unidade Flamboyant – IFG 

  

1.2. Serão realizadas inscrições de acordo com o número de vagas estabelecidas mais o equivalente a 

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

conforme quadro abaixo. 

 

CURSO DE 

EXTENSÃO 

NÚMERO DE VAGAS 
PERÍODO DE 

VIGÊNCIA Redes Estaduais e 

Municipais 

Redes Federal e 

Privada 
Total 

USANDO A 

TECNOLOGIA NO 

ENSINO DE 

LÍNGUAS 

ESTRANGEIRAS 

 

28 vagas 

 

12 vagas 

 

 

40 

 

15/08/2019 a 

23/08/2019 

 

1.3 – No caso das vagas específicas não serem preenchidas, elas serão remanejadas. 

2. DA SELEÇÃO 

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

conforme público alvo estabelecido e por ordem de inscrição, bem como a classificação de candidatos 

para compor a lista de espera. Os candidatos serão convocados de acordo com a ordem de 

classificação, após a desistência ou desclassificação dos candidatos aprovados. 

https://forms.gle/ncoZjFDRUyzaQoUo8
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2.4. A lista dos candidatos selecionados e a lista de espera serão divulgadas no site do IFG/Câmpus 

Jataí (www.ifg.edu.br/jatai). A lista de selecionados, assim como a lista de espera, estarão disponíveis 

no dia 24 de agosto de 2019. 

2.5. Na inexistência de candidatos classificados de acordo com o número de vagas reservadas para as 

redes estadual e municipal, conforme previsto no subitem 1.3, as vagas remanescentes serão 

preenchidas por candidatos inscritos para as redes privadas e federal e vice-versa. 

3. DAS MATRÍCULAS 

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

IFG/Câmpus Jataí, de 26 a 28 de agosto de 2019, nos seguintes horários. Será aceito, ainda, o envio da 

documentação via e-mail, para gepex.jatai@ifg.edu.br. 

HORÁRIOS (Dia e Período) LOCAL 

7h às 13h 26/08/2019 a 28/08/2019 GEPPEX – Unidade 

Flamboyant - IFG 

 

3.2. São documentos exigidos para efetivação da matrícula: 

I. Carteira de identidade (fotocópia); 

II. CPF (fotocópia); 

III. Comprovante de endereço com CEP (fotocópia); 

IV. Diploma de graduação (fotocópia); 

V. Formulário de matrícula devidamente preenchido e assinado. 

V. Comprovante de que leciona nas redes municipal, estadual, federal e/ou privada de ensino. 

3.3. Em caso de envio da documentação por e-mail, não serão aceitas fotos, mas sim, digitalização 

colorida e legível dos documentos. 

3.4. O candidato menor de idade deverá ter a sua ficha de matrícula assinada pelo responsável. 

3.5. Cada candidato poderá matricular-se em apenas 1 (um) Curso de Extensão oferecida pelo 

IFG/Câmpus Jataí, salvo com justificativa expressa.  

3.6. Ao efetuar sua matrícula no Curso de Extensão do IFG/Câmpus Jataí, o estudante não poderá 

trancá-la. 

3.7. Caso haja desistência por parte de um candidato matriculado, o IFG/Câmpus Jataí 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 Jataí entrará em contato com o segundo candidato da lista de espera e assim 

sucessivamente até o preenchimento de todas as vagas ofertadas. 

http://www.ifg.edu.br/jatai
mailto:gepex.jatai@ifg.edu.br
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3.8. Caso os candidatos aprovados em 1ª chamada não realizem suas matrículas, uma 2ª chamada será 

publicada no dia 29 de agosto de 2019 e os convocados deverão fazer a matrícula no dia 30 de agosto 

de 2019, nos seguintes horários: 

HORÁRIOS (Dia e Período) LOCAL 

GEPPEX – Unidade Flamboyant - IFG 7h às 13h 30/08/2019 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES E DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1. O estudante matriculado que não comparecer ao início das atividades do Curso 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 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, para o qual só cabem recursos 

das suas decisões junto à Direção Geral do IFG deste câmpus. 

5. CRONOGRAMA 

CÂMPUS IFG PERÍODO 

 

ATIVIDADES 

 

 

Jataí 

15 a 23 de agosto de 2019 Período de Inscrições 

24 de agosto de 2019 Divulgação dos classificados em 1ª 

chamada e lista de espera 

26 a 28 de agosto de 2019 Matrículas dos classificados em 1ª 

chamada 

29 de agosto de 2019 Divulgação de 2ª chamada 
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30 de agosto de 2019 Matrícula dos classificados em 2ª 

chamada 

a partir de 02 de setembro de 

2019 

Início das aulas  

Poderá ser incluído nesse Cronograma outras atividades que o proponente e/ou câmpus definirem. 

 

Jataí, 14 de agosto de 2019 

 

 

 

                                                _____________________________ 

    Diretor Geral do câmpus 
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6. RESUMO DESCRITIVO DA CHAMADA PÚBLICA 

 

IFG/CÂMPUS JATAÍ 

Endereço  

Ação de Extensão USANDO A TECNOLOGIA NO ENSINO DE 

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

Proponente/ Coordenação Angelita Duarte da Silva 

 

Área de conhecimento Novas tecnologias de comunicação e informação no 

Ensino de Línguas Estrangeiras 

 

Carga horária 60 horas 

 

Modalidade À Distância 

 

Número de vagas 40 vagas 

 

Público alvo Professores/as que trabalham nas redes municipal, 

estadual, federal e privada de educação.   

 

Requisitos mínimos - Licenciatura em uma língua estrangeira; 

- atuação como professor/a nas redes municipal, estadual, 

federal e/ou privada de educação; 

- Conhecimento de informática. 

- Acesso à Internet. 

- Conta no aplicativo Whatsapp. 

Data de início 02/09/2018 

 

Data de término 

 

20/12/2018 

 

Perfil do Curso de Extensão 

 

Deseja-se que os professores participantes do curso 

adquiram conhecimentos acerca da utilização de 

ferramentas tecnológicas online e offline que auxiliem 

no processo de ensino-aprendizagem na área de línguas. 

Além disso, é esperado que apliquem o que estará sendo 

estudado durante o curso, em suas salas de aula. 

 

Objetiva-se uma formação na qual os professores 

adquiram consciência da importância de se trazer as 

novas tecnologias para a educação e que saibam utilizar 

algumas dessas ferramentas com seus alunos, 

contribuindo, assim, para a inclusão digital de todos. 

 

O curso acontecerá na modalidade a distância, através 

do aplicativo de celular Whatsapp. Nele, os conteúdos 

referentes às ferramentas tecnológicas que serão 
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abordadas ao longo do curso, serão disponibilizadas 

para estudo. Além disso, os professores participantes do 

curso de formação deverão enviar as respostas das 

atividades no mesmo grupo de estudo. Desde já, 

ressalta-se que para obter o certificado de conclusão do 

curso será necessário que se participe das atividades 

propostas. Também, através do grupo será ofertada 

monitoria para sanar as dúvidas dos participantes. 

 

As aulas serão planejadas em conjunto, através do uso 

de novas tecnologias que permitem edição de trabalhos 

de forma colaborativa e on-line (por exemplo: o google 

docs e chamadas de vídeo) envolvendo todos os 

participantes dessa proposta de forma que os alunos 

extensionistas, os egressos e o externo ministrarão as 

aulas e a professora proponente desse curso, Mestre em 

Letras e Linguística, coordenará todas as etapas dele, 

estando sempre presente e ativa no canal de 

comunicação Whatsapp.  

 

Foi escolhida a quinta-feira à noite para o encontro 

semanal, on-line, dos participantes desse projeto, para 

reflexão das atividades semanais e discussão das 

atividades da semana seguinte, de forma que, todo 

material novo será disponibilizado nas sextas-feiras, 

depois da devida conversa e reflexão sobre o curso e 

sistematização do material produzido.  

 

Para escolher os conteúdos a serem trabalhados, partiu-

se do conhecimento prévio dos envolvidos nesse 

trabalho. Eles serão: reflexão sobre o uso das novas 

tecnologias em sala de aula, método de memorização a 

longo prazo com Anki, utilização da plataforma Google 

Formulários para aplicação de provas e atividades, 

utilização do site Coggle para a criação de mapas 

mentais, utilização do  Whatsapp como plataforma de 

ensino a distância e reforço escolar, apresentação da 

rede social Edmodo, ferramentas para construção e 

manutenção de sites grátis, uso de QR Code em sala de 

aula, apresentação e criação de Podcasts, produção, 

edição e compartilhamento de vídeos usando o youtube 

studio e, por fim, como criar um canal de comunicação 
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para prática oral e reforço para seus alunos no Discord.  

 

As aulas serão todas a distância com carga horária total 

de 60 horas. Durante a primeira conversa no grupo, já 

serão apresentados os conteúdos programados para esse 

curso e como ele acontecerá, ou seja, como será a 

realização das aulas, as atividades no grupo do curso no 

Whatsapp e a avaliação dos participantes. 

 

Os alunos serão avaliados de forma contínua, através da 

participação deles nas atividades propostas durante o 

curso e, por fim, pontualmente, através da elaboração de 

uma apresentação de um trabalho final sobre a 

utilização de uma das ferramentas ensinadas no curso, 

aplicadas na sala de aula do professor participante.   

 

Objetivos Nosso objetivo com esse projeto é disponibilizar para a 

comunidade um conhecimento básico  na área de 

criação e personalização de websites, possibilitando 

também, um contato com outras tecnologias já 

existentes para  a promoção do conhecimento, reflexão 

sobre a prática educacional e obtenção do máximo de 

ideias possíveis juntando as ferramentas ensinadas e os 

conhecimentos do próprio professor, aumentando a 

facilidade de ensino da matéria, o contato dos alunos 

com o conteúdo, informações sobre aulas, enfim, 

proporcionando com que cada professor utilize da 

metodologia que julgue mais adequada, com liberdade 

de montar sites e utilizar aplicativos da maneira que 

quiser e julgar melhor, em suas salas de aula. 

Esperamos que esses professores consigam aproveitar 

ao máximo as ferramentas que vamos apresentar e que o 

desempenho em sala de aula aumente pela facilidade de 

usar esses componentes, com o leque de possibilidades 

que se abre para serem usadas. 

 

É também objetivo desse trabalho de extensão, a 

obtenção de informações e dados que possibilitem a 

escrita de um artigo científico sobre o uso do Whatsapp 

para a formação docente. 

 

Metodologia Pretende-se realizar compartilhamentos de áudios, 

vídeos, textos e arquivos durante o período de execução 

do projeto, bem como promover reflexão e prática sobre 

as ferramentas que serão apresentadas aos professores 

participantes do curso. Serão explicadas ferramentas 
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para construção e manutenção de sites (Blogger, Wix), 

novas metodologias de ensino que propõem-se a 

facilitar a memorização como Anki que é um sistema de 

memorização espaçada, apresentação de como usar o 

whatsapp no processo de ensino-aprendizagem 

(Whatsapp), apresentação e ensino sobre como é feito a 

instalação e configuração do Discord para prática oral, 

auxiliar-se-a os professores a utilizar a plataforma 

Google Formulário para aplicação de atividades e 

provas, a utilização do site Coggle para a criação de 

mapas mentais, para posteriormente fazer o seu 

download e apresentar, mesmo sem conexão com a 

internet, como usar a rede social Edmodo para 

comunicação aluno professor, também trabalhar-se-a 

com uma ferramenta de comunicação para repasse de 

informação (Qr Code), que são códigos de barras 

bidimensionais que podem ser facilmente escaneados 

por qualquer smartphone com câmera, outra ferramenta 

serão os podcasts que são ferramentas de áudio para 

serem produzidas e compartilhadas, por fim, será 

trabalhado sobre a produção, edição e 

compartilhamento de vídeos no youtube studio que 

pode proporcionar a utilização da língua através de 

diversas formas .  

 

Assim, será mostrado e pensado junto aos professores 

sobre como pode-se utilizar essas ferramentas de forma 

interativa e diferente, proporcionando mais situações de 

contato e uso da língua estrangeira na sala de aula, 

fortalecendo o processo de ensino-aprendizagem da 

língua estrangeira. 

 

As aulas serão divididas em dois momentos:  Nos 

primeiros, serão explicadas as ferramentas e os 

participantes poderão tirar dúvidas sobre como utilizá-

las para aprenderem sobre elas. Além disso, serão 

promovidas interações que proporcionem a reflexão 

sobre como utilizar a ferramenta que está sendo 

estudada. Já no segundo momento, serão propostas 

atividades relacionadas à ferramenta estudada. Essas 

propostas estarão relacionadas ao que foi exposto no 

primeiro momento. Para que as atividades sejam 

realizadas, os alunos poderão contar com a ajuda dos 

alunos e professora envolvidos nesse projeto, utilizando 

o aplicativo Whatsapp para tirar dúvidas. Além do mais, 

caso algum aluno participante necessite, o projeto se 

propõe a oferecer monitoria utilizando o próprio 

aplicativo (whatsapp). 
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No decorrer da tramitação os documentos listados abaixo deverão ser devidamente anexados ao 

processo: 

 

1) PARECER DA GEPEX (Deverá ser anexada ao processo conforme orientações dessa 

Instrução Normativa); 

 

2) PARECER DO CONSELHO DEPARTAMENTAL (Deverá ser anexada ao processo 

conforme orientações dessa Instrução Normativa); 

 

3) PARECER DO DIRETOR GERAL DO CÂMPUS (Deverá ser anexada ao processo 

conforme orientações dessa Instrução Normativa); 

 

4) PARECER DA DIRETORIA DE AÇÕES SOCIAIS - DAS/PROEX (Deverá ser 

anexada ao processo conforme orientações dessa Instrução Normativa); 

 

5) LISTA DE MATRÍCULA (Deverá ser anexada ao processo); 

 

6) LISTA DE FREQUÊNCIA (Deverá ser anexada ao processo); 

 

7) LISTA COM RESULTADO FINAL (Deverá ser anexada ao processo); 

 

8) RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO CONCLUSIVO DA AÇÃO DE 

EXTENSÃO (Deverá ser anexada ao processo contendo uma descrição detalhada de 

todas as etapas da Ação de Extensão com exame minucioso do cumprimento do 

objetivo geral e específicos descrevendo os problemas enfrentados, os resultados 

atingidos, informando o desenvolvimento das avaliações de aprendizagem durante o 

processo, bem como relacionar as impressões dos estudantes envolvidos constando 

ainda as impressões e sugestões do proponente para a melhoria das Ações de 

Extensão); 

 


