MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
CÂMPUS FORMOSA

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021 - AÇÃO DE EXTENSÃO – IFG/CÂMPUS FORMOSA
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) – Câmpus Formosa, faz saber, pela presente Chamada Pública, que
estarão abertas no período de 30/08 a 10/09 de 2021 as inscrições para a AÇÃO DE EXTENSÃO: ENGLISH WITH CALIANDRAS.
1. DAS VAGAS E INSCRIÇÕES
1.1. Serão disponibilizadas um total de 15 vagas para a Ação e Extensão English with Caliandras, que visa a desenvolver habilidades
de fala da Língua Inglesa através de grupo de conversas em plataforma online, sendo destinada ao seguinte público: mulheres maiores
de 18 anos de preferência estudantes ou profissionais das áreas de Computação.
1.2. As interessadas na Ação de Extensão deverão preencher a ficha de inscrição online (GOOGLE FORMULÁRIOS) disponibilizada
em https://ifg.edu.br/formosa e na página de Instagram @caliandrasdigitais.

INSCRIÇÕES
DATA (INÍCIO E FIM)

HORÁRIOS

30/08 a 10/09 de 2021

8:00 às 22:00

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, conforme quadro abaixo:

NÚMERO DE VAGAS
Comunidade Externa

Comunidade Interna - IFG

Total

≥ 80% do total de vagas

≤ 20% do total de vagas

15

12

3

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 1.5.
1.5. As vagas destinadas à comunidade interna são para servidores efetivos e/ou substitutos e estudantes matriculados em cursos
regulares do IFG.
2. DA SELEÇÃO
2.1. Caso o número de inscritas seja maior que o número de vagas, serão selecionadas as candidatas que possuem as prioridades definidas
no Item 2.2.1, caso a quantidade de inscritas que se adequam as prioridades seja maior que a quantidade de vagas será realizado sorteio
conforme Item 2.2.3.
2.2. A seleção das candidatas se dará por meio dos seguintes instrumentos e critérios:
2.2.1 Prioridade:
Alunas de cursos de computação (superiores, técnicos) e profissionais de Tecnologia da Informação;
Quem tiver disponibilidade no período noturno (18 hrs);
Quem tiver acesso a Internet para poder participar dos encontros.

2.2.2 Caso haja necessidade será realizado sorteio entre as inscritas.
2.2.3 As pleiteadas serão convidadas por e-mail, caso haja desistência, novas participantes serão convidadas a partir da lista de espera.

2.3. A seleção será realizada conforme local, data e horário abaixo indicados:

Local
Online

Data

Horário

15/09/2021

Hora (13:00 e
14:00)

2.4. Serão enviados e-mails às candidatas selecionadas com instruções para o início dos encontros.
2.5. A lista das candidatas selecionadas e a lista de espera serão divulgadas no site do IFG/Câmpus Formosa (www.ifg.edu.br/formosa), a
partir de 16/09/2021.
2.6. Na inexistência de candidatas classificadas de acordo com o número de vagas reservadas para a comunidade externa, conforme
previsto no subitem 1.3, as vagas remanescentes não poderão ser preenchidas por candidatas da comunidade interna, devendo-se realizar
nova chamada pública para o seu preenchimento.
2.7 Na inexistência de candidatas classificadas de acordo com o número de vagas reservadas para a comunidade interna, conforme
previsto no subitem 1.3, as vagas remanescentes poderão ser preenchidas por candidatas da comunidade externa, classificados em lista
de espera.
3. DAS MATRÍCULAS
3.1. As matrículas serão realizadas através da confirmação do e-mail confirmando o interesse na participação dos encontros:

MATRÍCULAS
17/09 a 20/09 de 2021

8:00 às 18:00

3.2. A documentação necessária para efetivar a matrícula é exclusiva para a comunidade externa e deverá ser apresentada em original e
fotocópia (que ficará retida na GEPEX do IFG/Câmpus Formosa). São documentos exigidos para efetivação da matrícula:
I. Ficha de Matrícula;
II. Carteira de identidade;
III. CPF;
IV. Comprovante de endereço com CEP.
3.3 A comunidade interna está dispensada de apresentar a documentação acima, devendo preencher apenas a ficha de matrícula.
3.4. Em caso de impedimento do candidato para efetuar sua matrícula, o mesmo poderá enviar um procurador, maior de idade, portando
toda a documentação exigida no subitem 3.2 e uma procuração simples, que não precisa ser registrada em cartório ou conter firma
reconhecida.
3.5. O candidato menor de idade deverá comparecer com o seu responsável legal, que assinará também a ficha de matrícula.
3.6. No ato da matrícula será necessária a apresentação do documento original de identidade do procurador.
3.7. A procuração ficará anexada ao formulário de cadastro ou da matrícula, sendo necessária uma procuração para cada estudante, se for
o caso.
3.8. Cada candidato poderá matricular-se em apenas 01 (uma) Ação de Extensão oferecida pelo IFG/Câmpus Formosa, salvo com
justificativa expressa.
3.9. As matrículas em Ações de Extensão não estão sujeitas à possibilidade de trancamento.
3.10. Caso os candidatos aprovados em 1ª chamada não realizem suas matrículas, uma 2ª chamada será publicada em até 02 (dois) dias
úteis após o encerramento do prazo estabelecido para as matrículas da 1ª chamada, contendo informações sobre local, datas e horários das
matrículas da 2ª chamada.
3.11 Caso haja desistência por parte de um candidato matriculado, o IFG/Câmpus Formosa entrará em contato com o primeiro candidato da
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 Formosa entrará em contato com o segundo candidato da lista de espera e assim

sucessivamente até o preenchimento de todas as vagas ofertadas.
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 Formosa
nesta Chamada Pública, das quais o candidato ou seu representante legal não poderão, em hipótese alguma, alegar desconhecimento.
4.3. O IFG/Câmpus Formosa 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 Formosa.
4.7. Os casos omissos, não previstos nesta Chamada Pública, serão analisados pela Gerência de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão GEPEX do IFG/Câmpus Formosa, que poderá, se julgar necessário, emitir consulta à PROEX.
5. CRONOGRAMA

CÂMPUS

PERÍODO
ATIVIDADES
30/08 a 10/09 de 2021

Período de Inscrições

15/09/2021

Seleção

16/09/2021

Divulgação dos classificados em 1ª chamada
e lista de espera

17/09 a 20/09 de 2021

Matrículas dos classificados em 1ª chamada

21/09/2021

Divulgação de 2ª chamada

21/09 a 28/09/2021

Matrícula dos classificados em 2ª chamada

21/09/2021

Início das atividades

Formosa

Poderá ser incluído nesse Cronograma outras atividades que o proponente e/ou câmpus definirem.
6. RESUMO DESCRITIVO DA CHAMADA PÚBLICA

IFG/CÂMPUS FORMOSA
Endereço: Rua 64, s/n - Esq. c/ Rua 11 - Parque Lago, Formosa - GO, 73813-816
Ação de Extensão

English with Caliandras

Proponente/ Coordenação

Uyara Ferreira Silva

Área de conhecimento

Informática e linguagens (interdisciplinar)

Carga horária

20 HORAS

Modalidade

EAD

Número de vagas

Público

15

Feminino com qualquer nível de conhecimento em
inglês.

Requisitos mínimos

1. Maior de 18 anos;
2. Possuir acesso à Internet;
3. Possuir equipamento eletrônico que possibilite os
encontros online;
4. Possuir disponibilidade nos horários dos encontros;
5. Preferência para estudantes e profissionais de
Computação.

Data de início

21/09/2021

Data de término

26/03/2022

Perfil da Ação de Extensão

Projeto de Extensão

Objetivos

- Reunir o público feminino para desenvolvimento da
Língua Inglesa;
- Discutir e apresentar conteúdos relacionados a cultura
de países com a Língua Inglesa;
- Desenvolver técnicas de fala, leitura e escrita através
das "rodas de conversas" virtuais;
- Promover a interação do grupo de conversa através de
encontros semanais síncronos.

Metodologia

Serão realizados encontros de conversação em inglês
com participantes de todos os níveis de conhecimento
da língua, incluindo mulheres de nacionalidades
diferentes do Brasil. Por se tratar de encontros online e
síncronos as participantes que possuem menos
conhecimento terão a tecnologia a seu favor, podendo
utilizar plataformas como o Google Tradutor para
elaborar frases e colocá-las no chat, ou caso sintam
confiança, podem ler, além de que, as mais experientes
com a língua ajudarão as menos experientes. Serão 20
encontros síncronos, a cada semana será passado o
tema a ser discutido na semana seguinte para que as
participantes possam pesquisar vocabulários referentes
ao tema proposto e poderem se preparar melhor para a
conversação.

Matriz curricular prevista

Assuntos diversos da área de computação.

Critérios de avaliação e

Participar de pelo menos 80% dos encontros síncronos.

