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RETIFICAÇÃO 02 DA CHAMADA PÚBLICA 003/2018 

CHAMADA PÚBLICA PARA AÇÃO DE EXTENSÃO – IFG/CÂMPUS INHUMAS 

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

retifica os itens abaixo da chamada pública 003/2018. 

3. DAS MATRÍCULAS 

Onde se lê: 

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

será publicada no dia 04 de abril de 2018 e os convocados deverão fazer a matrícula nos dias 04 e 05 

de março de 2018, nos seguintes horários: 

Leia-se 

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

será publicada no dia 04 de abril de 2018 e os convocados deverão fazer a matrícula nos dias 04 e 05 

de abril de 2018, nos seguintes horários: 

6. RESUMO DESCRITIVO DA CHAMADA PÚBLICA 

 

Onde se lê: 

IFG/CÂMPUS INHUMAS 
Avenida Universitária, Sem número, quadra única, Vale das Goiabeiras.  

CEP 75400-000. Inhumas – GO Fone 62 35149501  

Ação de Extensão FIC Redação e Interpretação de texto 2018 

Proponente/ Coordenação Alan Keller Gomes/Kely Lopes Caiado 

Área de conhecimento Desenvolvimento Educacional e Social 

Carga horária 160h 

Modalidade Formação Continuada 

Número de vagas 40 

Público alvo Estudantes do ensino médio da rede pública e privada e 

cidadãos com ensino médio concluído, com idade igual ou 

superior a 16 anos. 

Requisitos mínimos Ensino Fundamental Completo 

Data de início 10/04/2018 

Data de término 22/12/2018 (provável) 

Perfil da Ação de Extensão 

 

Promover a expansão da compreensão da língua materna em 

seus diversos níveis, contemplando a variante considerada 

padrão culta, nas expressões oral e escrita, como elemento 

que traduz informações sobre um mundo real e concreto nas 

diversas ordens de conhecimento humano: científicos, 

culturais, humanísticos e tecnológicos. 

Objetivos Compreender a língua materna em seus diversos níveis, 
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contemplando a variante considerada padrão culta, nas 

expressões oral e escrita, como elemento que traduz 

informações sobre um mundo real e concreto nas diversas 

ordens de conhecimento humano: científicos, culturais, 

humanísticos e tecnológicos; Realizar a leitura, interpretação 

e escrita de diferentes tipos de texto; Realizar pesquisas sobre 

temas de relevância política, social, cultural, ambiental e 

humanística, bem como realizar discussões e debates sobre 

tais temas com a turma. 

Metodologia Aulas expositivas; ciclos de debates; leitura e interpretação 

de textos; produção de textos, pesquisas de temas de 

relevância. Estudo de casos. Palestras e Seminário.  

Leia-se: 

IFG/CÂMPUS INHUMAS 
Avenida Universitária, Sem número, quadra única, Vale das Goiabeiras.  

CEP 75400-000. Inhumas – GO Fone 62 35149501  

Ação de Extensão FIC Redação e Interpretação de texto 2018 

Proponente/ Coordenação Alan Keller Gomes/Kely Lopes Caiado 

Área de conhecimento Desenvolvimento Educacional e Social 

Carga horária 160h 

Modalidade Formação Continuada 

Número de vagas 40 

Público alvo Estudantes do ensino médio da rede pública e privada e 

cidadãos com ensino médio concluído, com idade igual ou 

superior a 16 anos. 

Requisitos mínimos Ensino Fundamental Completo 

Data de início 11/04/2018 

Data de término 22/12/2018 (provável) 

Perfil da Ação de Extensão 

 

Promover a expansão da compreensão da língua materna em 

seus diversos níveis, contemplando a variante considerada 

padrão culta, nas expressões oral e escrita, como elemento 

que traduz informações sobre um mundo real e concreto nas 

diversas ordens de conhecimento humano: científicos, 

culturais, humanísticos e tecnológicos. 

Objetivos Compreender a língua materna em seus diversos níveis, 

contemplando a variante considerada padrão culta, nas 

expressões oral e escrita, como elemento que traduz 

informações sobre um mundo real e concreto nas diversas 

ordens de conhecimento humano: científicos, culturais, 

humanísticos e tecnológicos; Realizar a leitura, interpretação 

e escrita de diferentes tipos de texto; Realizar pesquisas sobre 

temas de relevância política, social, cultural, ambiental e 

humanística, bem como realizar discussões e debates sobre 

tais temas com a turma. 

Metodologia Aulas expositivas; ciclos de debates; leitura e interpretação 

de textos; produção de textos, pesquisas de temas de 
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relevância. Estudo de casos. Palestras e Seminário.  

 

 

 

Inhumas, 04 de abril de 2018. 

 

___________________________                                   ________________________________ 

Pró-Reitor de Extensão/IFG                 Diretor Geral do Câmpus Inhumas  


