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COLÓQUIO EDUCAÇÃO, MEMÓRIA E TERRITÓRIOS

I COLÓQUIO DO GRUPO DE PESQUISA EM ARTE E AUDIOVISUAL- GPA E

II COLÓQUIO DO INCOMUM GRUPO DE PESQUISA

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) – Câmpus Goiás, faz saber, pelo presente
Edital, que estarão abertas no período de 21 e 22 de novembro de 2022 as inscrições para os(as) estudantes
interessados(as) em integrar a equipe de produção do COLÓQUIO EDUCAÇÃO, MEMÓRIA E TERRITÓRIOS,
projeto de extensão na categoria de MONITORES, conforme proposta submetida ao Edital nº 06/2022 –
Programa de Auxílio à Realização de Eventos Científicos, Tecnológicos e de Inovação.

1. DA AÇÃO DE EXTENSÃO

O COLÓQUIO EDUCAÇÃO, MEMÓRIA E TERRITÓRIOS é uma ação articulada com dois grupos de pesquisas no âmbito
do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás: a. Grupo de Pesquisas em Artes e Audiovisual (GPA) é um
grupo composto por docentes do Bacharelado em Cinema e Audiovisual (Bacine) e Licenciatura em Artes Visuais
(LAV) do Instituto Federal de Goiás (IFG) – Câmpus Cidade de Goiás, com participação de estudantes e
técnicos-administrativos e fundamenta-se no diálogo entre os pesquisadores desses dois cursos, bem como entre
atores de outras instituições educativas e culturais e o b. Grupo de Pesquisa em Arte, Educação, Profissionalização e
Comunidades (InComum) é um grupo composto por docentes de arte (representada pelas linguagens artes visuais,
dança, música e teatro) de cinco câmpus do IFG (Anápolis, Aparecida de Goiânia, Inhumas, Goiânia e Cidade de
Goiás) e docentes da UFG. Consolida-se através do diálogo entre os professores/artistas/pesquisadores do Instituto
Federal de Goiás, em seus vários câmpus, bem como entre atores de outras instituições públicas de ensino. 

2. DO OBJETIVO DA AÇÃO DE EXTENSÃO

O COLÓQUIO EDUCAÇÃO, MEMÓRIA E TERRITÓRIOS é uma ação articulada com dois grupos de pesquisas no
âmbito do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás: a. Grupo de Pesquisas em Artes e Audiovisual
(GPA) é um grupo composto por docentes do Bacharelado em Cinema e Audiovisual (Bacine) e Licenciatura em
Artes Visuais (LAV) do Instituto Federal de Goiás (IFG) – Câmpus Cidade de Goiás, com participação de estudantes
e técnicos-administrativos e fundamenta-se no diálogo entre os pesquisadores desses dois cursos, bem como
entre atores de outras instituições educativas e culturais e o b. Grupo de Pesquisa em Arte, Educação,
Profissionalização e Comunidades (InComum) é um grupo composto por docentes de arte (representada pelas
linguagens artes visuais, dança, música e teatro) de cinco câmpus do IFG (Anápolis, Aparecida de Goiânia, Inhumas,
Goiânia e Cidade de Goiás) e docentes da UFG. Consolida-se através do diálogo entre os
professores/artistas/pesquisadores do Instituto Federal de Goiás, em seus vários câmpus, bem como entre atores
de outras instituições públicas de ensino. 

Os dois grupos de pesquisa se articulam a partir de finalidades convergentes, no sentido de discutir e socializar as
produções intercâmpus e interinstitucionais, promover a reflexão e produção de conhecimento em arte e seu
ensino com foco na profissionalização e suas potencialidades de integração escola-comunidade.



3. DAS VAGAS, DA MONITORIA E DA VIGÊNCIA

3.1. Podem participar da seleção estudantes dos cursos superiores, do Ensino Médio em tempo integral
e do Ensino Médio na modalidade EJA do Câmpus Goiás.
3.2. Serão selecionados até 15 estudantes dos cursos do IFG – Câmpus Goiás.

3.3. A monitoria não será remunerada.

3.4. A carga horária de atividade deverá ser de no mínimo 5 (quatro) horas .

4. DO CRONOGRAMA

ETAPA DATA/PERÍODO

Divulgação do edital 21/11/2022

Inscrição De 21 a 22/11

Divulgação do resultado final 23/11/2022

Entrega de documentos solicitados no ANEXO deste edital por e-mail 23 e 24/11/2022

5. DA INSCRIÇÃO

5.1. Para realizar a inscrição, o(a) estudante deverá ler o edital na íntegra.
5.2. O estudante deverá acessar o formulário de inscrição pelo link abaixo e preencher todas as
informações solicitadas: Inscrições Monitoria Colóquio - Formulários Google

INSCRIÇÕES

DATA (INÍCIO E FIM) HORÁRIOS

21 de novembro de 2022 Online - até 23h59min. de 22/11

5.3. No formulário de inscrição, o(a) candidato deverá discorrer sobre o motivo de seu interesse em
participar da equipe de produção do COLÓQUIO EDUCAÇÃO, MEMÓRIA E TERRITÓRIOS na categoria de
monitor/a.

6. DAS ATRIBUIÇÕES DO MONITOR/A:

6.1. O(a) estudante que se candidatar à MONITORIA deve ter disponibilidade para jornada extensionista
da seguinte forma:

6.1.1. Disponibilidade para dedicar no mínimo 5 horas diárias para a realização do COLÓQUIO, em
reunião prévia de orientação para realização do evento e em um dos períodos do evento na categoria
de monitor/a.

6.1.2. Disponibilidade para dedicar, nos dias do evento de forma presencial, no mínimo 5 horas
corridas, nos horários previstos para as atividades, conforme tabela abaixo:

1º Dia, 24/11/2022

08h - 12h Mini-curso de Vitrificação Cerâmica com Girleide
Maria Alves

Local: Sede das Coralinas no Setor Rio Vermelho

11h às 12h Apresentação do Corpo Composto - Local: Campus Cidade de Goiás - hall da sala dos professores (ver
mapeamento de espaço )

14h -
15h30 

Reunião do Grupo em Arte, Educação,
Profissionalização e Comunidades (InComum)

Local: Campus Cidade de Goiás - sala de reuniões

16h -
17h30 

Reunião do Grupo de Pesquisa em Artes e
Audiovisual (GPA)

Local: Campus Cidade de Goiás - sala de reuniões

19h - 22h Mesa de abertura: Educação, Memória e
Territórios. 

Local: Auditório da UEG

https://docs.google.com/forms/d/1I7FuCbM_qsHAI0g47ytbm6V5LkJlBuePog6kPMD4gQo/edit


Ema Pires - Professora Visitante, Universidade
Federal de Goiás, Brasil IHC.UÉ/In2Past, Portugal

Marian Helen da Silva Gomes Rodrigues - chefe do
Parque Nacional da Serra do Pardo - ICMBio

Girleide Maria Alves de Oliveira - Representante da
Cerâmica Artesanal da Serra da Capivara.

Mediação: Leda Guimarães - Professora do PPG
Arte e Cultura Visual e do PPG Profissional em
Ensino de Arte e membra do Incomum - grupo de
pesquisa

2º Dia, 25/11/2022

08h -
12h

Mini-curso de Vitrificação Cerâmica. Local: Sede das Coralinas no Setor Rio Vermelho

Oficinas de Cerâmica - Mulheres Coralinas Local: Sede das Coralinas

Mini-curso “Ventre Dançado” com Cinara Santana
(Licenciatura em Dança)

Campus Cidade de Goiás - salão de eventos

Audiografia - Vanessa Bohn Campus Cidade de Goiás - Bloco 5 - sala 501/Superior

14h-18h Apresentação de trabalhos acadêmicos. Local: Campus Cidade de Goiás - Bloco 5 

19h Corpoética - intervenção artística da Dança/IFG Local: Espaço externo onde será a mesa

19h30 Mesa de Encerramento: Papéis institucionais diante da
produção e organização no campo do artesanato na cidade
de Goiás.
Girleide Maria Alves de Oliveira
Marian Helen da Silva Gomes Rodrigues
Ádria Lopes Ferreira
Mediação: Samuel Sá

Desafios de Integração Institucional e Perspectivas com
composição da mesa com Associação Mulheres Coralinas e
representante das comunidades do entorno do Parque
Nacional da Serra da Capivara. 

Local: Auditório da UEG ou Campus Cidade de Goiás - Hall da
sala dos professores 

6.2. O exercício da atividade de monitoria se dará pelo período de 23 de novembro de 2022 a 25 de
novembro de 2022, e as atribuições aplicam-se, somente, ao atendimento às especificidades do COLÓQUIO.

6.3. Os(as) Monitores selecionados(as) deverão:

a) Acompanhar os convidados durante estadia em Goiás, colaborar com a preparação dos espaços
físicos do câmpus para as atividades, coordenar listas de participantes, auxiliar a coordenação do evento, os ,
auxiliar grupos e artistas que farão apresentações artísticas, entre outras tarefas.
b) Acatar e cumprir as orientações e solicitações da coordenação do COLÓQUIO até a sua finalização;
c) Estar atento(a) ao conteúdo do COLÓQUIO e possíveis mudanças que possam ocorrer na etapa de
desenvolvimento.
d) Preencher as folhas de frequência e enviar ao coordenador do projeto/GEPEX (nos anexos deste edital).
e) Assinar o termo de compromisso do MONITOR/A.
f) Comunicar ao coordenador de sua equipe, professoras Ádria Borges e Luciana Ribeiro, qualquer
alteração constatada e/ou ocorrida no percurso de desenvolvimento do colóquio.
g) Ter ética na condução das atividades do projeto.
h) Estar atento(a) e responder às solicitações emitidas pela coordenação do evento e coordenação de
equipe.

7. DA SELEÇÃO

7.1. A classificação dos/as estudantes que concorrerão às vagas para monitoria ocorrerá por meio da
ordem de inscrições e limitada aos 15 primeiros inscritos.



8. DOCUMENTAÇÃO A SER ASSINADA E ENTREGUE PARA CERTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE DE MONITORIA

8.1. Menores de 18 anos, não emancipados/as, deverão apresentar o Termo de Autorização dos Pais ou
Responsável legal, devidamente assinado, conforme Anexo I do edital, para participarem como monitores do
projeto. O documento deverá ser entregue (se necessário) pelo e-mail: adria.cerqueira@ifg.edu.br

8.2. Os/as estudantes selecionados/as deverão preencher o Anexo II (Termo de compromisso) e
encaminhá-lo para o e-mail adria.cerqueira@ifg.edu.br

9. DO CANCELAMENTO DA MONITORIA

9.1. A atividade de monitoria poderá ser encerrada a qualquer tempo nos seguintes casos:
a) a pedido do estudante;
b) por desistência do estudante;
c) a pedido do/a Coordenador/a da Equipe do Colóquio;
d) por não cumprimento das exigências do projeto;
e) por trancamento de matrícula ou conclusão do curso;
f) por sanção disciplinar;
g) por falta de inscrição pelo/a estudante em disciplinas no período de vigência da bolsa;
h) por descumprimento dos requisitos neste edital e demais regulamentos do IFG.

10. RESUMO DESCRITIVO DO EDITAL

IFG - CÂMPUS GOIÁS

Endereço: Rua 2, Qd.10, Lts.1 a 15. Residencial Bauman. CEP: 76600-000. Goiás, GO

Ação de Extensão COLÓQUIO EDUCAÇÃO, MEMÓRIA E TERRITÓRIOS 2022

Proponente/Coordenação Prof. WAGNER FALCÃO

Supervisão dos(as) monitores Prof. ÁDRIA BORGES E LUCIANA RIBEIRO

Área do conhecimento Artes integradas

Carga horária 25 horas

Modalidade Presencial

Número de vagas
15 vagas

Público
Estudantes  matriculados(as)  nos  cursos  do  IFG  -  Câmpus
Goiás

Requisitos mínimos
Estar regularmente matriculado(a) no semestre letivo 2022.2 e
frequentando as aulas.

Data de início do edital 21/11/2022

Data de término do edital 22/11/2022

Perfil da ação de extensão

O EDUCAÇÃO, MEMÓRIA E TERRITÓRIOS é uma ação articulada com dois grupos de pesquisas no
âmbito do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás: a. Grupo de Pesquisas em Artes
e Audiovisual (GPA) é um grupo composto por docentes do Bacharelado em Cinema e
Audiovisual (Bacine) e Licenciatura em Artes Visuais (LAV) do Instituto Federal de Goiás (IFG) –
Câmpus Cidade de Goiás, com participação de estudantes e técnicos-administrativos e
fundamenta-se no diálogo entre os pesquisadores desses dois cursos, bem como entre atores
de outras instituições educativas e culturais e o b. Grupo de Pesquisa em Arte, Educação,
Profissionalização e Comunidades (InComum) é um grupo composto por docentes de arte
(representada pelas linguagens artes visuais, dança, música e teatro) de cinco câmpus do IFG
(Anápolis, Aparecida de Goiânia, Inhumas, Goiânia e Cidade de Goiás) e docentes da UFG.
Consolida-se através do diálogo entre os professores/artistas/pesquisadores do Instituto Federal
de Goiás, em seus vários câmpus, bem como entre atores de outras instituições públicas de
ensino. 

https://www.google.com.br/maps/place/IFG+C%C3%A2mpus+Cidade+de+Goi%C3%A1s/@-15.9340931,-50.1522599,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x619fb30f26db852c!8m2!3d-15.9323202!4d-50.1487559


Objetivos

Os dois grupos de pesquisa se articulam a partir de finalidades convergentes, no sentido de
discutir e socializar as produções intercâmpus e interinstitucionais, promover a reflexão e
produção de conhecimento em arte e seu ensino com foco na profissionalização e suas
potencialidades de integração escola-comunidade.

Metodologia
Por meio deste colóquio visamos possibilitar a troca de experiências que possam agregar
saberes e posicionamentos em torno da arte, audiovisual, educação, profissionalização e
comunidades.

Critério de avaliação e
certificação

Assinatura das listas de frequência para emissão de certificação correspondente a carga horária
da monitoria.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. É de responsabilidade dos(as) interessados(as) o acompanhamento de todas as informações e
publicações referentes a este edital no site do IFG - Câmpus Goiás no endereço:
https://ifg.edu.br/goias/campus/extensao/editais
11.2. Para esclarecimentos de dúvidas sobre o edital, entrar em contato com: adria.cerqueira@ifg.edu.br
11.3. O IFG não se responsabiliza por eventuais falhas técnicas no equipamento ou na rede de acesso à
internet do estudante, que impliquem em erros no processo de inscrição, de participação no processo de
inscrição para candidatura à monitoria.
11.4. A seleção dos/as monitores será realizada pelos servidores que compõem a comissão de
organização, as professoras Ádria Borges Figueira Cerqueira e Luciana Ribeiro.
11.5. A qualquer tempo, este Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, por motivo de
interesse público, sem que isso implique direito à indenização de qualquer natureza.
11.7. As atividades propostas devem observar as orientações de medidas preventivas do Ministério da Saúde
e da Organização Mundial da Saúde, de modo a resguardar a todos os envolvidos, com obrigatoriedade de
utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI) necessários para as atividades presenciais, e ainda,
respeitar as medidas de mobilidade urbana, condições sanitárias e epidemiológicas estabelecidas pelas
autoridades federais, estaduais e/ou municipais.
11.8 Os casos omissos serão dirimidos pela coordenação do projeto em consonância com as orientações da
Pró-reitoria de Extensão.

12. ANEXOS

I - Termo de autorização dos/as responsáveis (apenas para estudantes menores de 18
anos); II - Termo de compromisso do/a estudante monitor;
III - Controle de frequência para estudantes monitores.

Goiás, 21 de novembro de 2022

https://ifg.edu.br/goias/campus/extensao/editais


ANEXO I

EDITAL 02/2022/GEPEX/PROEX/IFG

COLÓQUIO EDUCAÇÃO, MEMÓRIA E TERRITÓRIOS

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

ESTUDANTE MENOR DE IDADE

Eu, , portador (a) da carteira de identidade n° , órgão emissor , CPF n°
,         residente         à ,         bairro , CEP

, cidade , Estado , e-
mail , telefones ,
(parentesco) , do (a) estudante identidade
n° ,    órgão    emissor ,    data    de    nascimento / / ,    aluno(a)    do Curso
de , Turma/ano, do IFG Câmpus

autorizo a sua participação nas atividades programadas da ação de extensão
intitulada , sob a

orientação
do professor

, no período de a , no Instituto Federal de Goiás
– Câmpus .

, de de 2022.

Assinatura do responsável



ANEXO II

TERMO DE COMPROMISSO

EDITAL 02/2022/COLÓQUIO EDUCAÇÃO, MEMÓRIA E

TERRITÓRIOS/GEPEX/PROEX/IFG COLÓQUIO EDUCAÇÃO,

MEMÓRIA E TERRITÓRIOS - 2022

DADOS PESSOAIS

Nome Completo:

Câmpus: CPF:

Curso que está matriculado no IFG:

Semestre/Período que está cursando:

Matrícula: Data de Nascimento: Telefone Fixo e/ou Celular: Identidade/Órgão Emissor: UF:

Sexo: F   (   )

M ( )

Banco: Agência: Conta Número: e-mail:

Endereço Completo: Complemento:

Bairro: Cidade: UF: CEP:

Ação de Extensão a que o(a) monitor/a está vinculado(a): COLÓQUIO EDUCAÇÃO, MEMÓRIA E
TERRITÓRIOS

Coordenador(a)/Proponente/ Responsável Institucional: Wagner Falcão

ESPECIFICAÇÃO DO PERÍODO

Vigência da Ação de Extensão Período Total (meses)

Início: Novembro/2022 Dezembro de 2022 2 meses





ANEXO III

EDITAL 02/2022/COLÓQUIO EDUCAÇÃO, MEMÓRIA E
TERRITÓRIOS/GEPEX/PROEX/IFG

COLÓQUIO EDUCAÇÃO, MEMÓRIA E TERRITÓRIOS - 2022

CONTROLE DE FREQUÊNCIA DO MONITOR

Ação de Extensão: COLÓQUIO EDUCAÇÃO, MEMÓRIA E TERRITÓRIOS – IFG - CÂMPUS GOIÁS

Responsável pelo acompanhamento: Ádria Borges e LUCIANA RIBEIRO

Nome do Monitor:

Mês/referência:

DATA ASSINATURA
HORÁRIO DE
ENTRADA ASSINATURA

HORÁRIO DE
SAÍDA

Assinatura do responsável pelo acompanhamento:

Goiás, de 2022






