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CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 7/2022/CÂMPUS GOIÂNIA/IFG

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) – Câmpus Goiânia, por meio da
Gerência de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão (Gepex), faz saber, pela presente Chamada
Pública Simplificada, que estarão abertas no período de 13 a 21 de abril de 2022, as inscrições para a
Ação de Extensão: "Surdez e Libras: Aspectos teóricos e práticos".

1. DA AÇÃO DE EXTENSÃO

1.1 O curso de extensão Surdez e LIBRAS - Aspectos teóricos e práticos é um curso de formação com
o objetivo de promover o entendimento acerca da identidade e da cultura surda na perspectiva de
possibilitar a comunicação básica com pessoas surdas por meio da Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS) e por outros métodos.

1.2 O curso, com duração de 60 (sessenta) horas, será realizado por meio de encontros presenciais no
Câmpus Goiânia, com duração de 2 (duas) horas, que ocorrerão às quartas-feiras e às sextas-feiras,
das 13h às 15h, com início previsto para 27 de abril de 2022.

2. DAS VAGAS E PRÉ-REQUISITOS

2.1 Serão destinadas 30 (trinta) vagas para os(as) interessados(as) da comunidade externa e interna,
maiores de 18 (dezoito) anos.

2.2 No máximo, 20% (vinte por cento) dessas vagas destinam-se à comunidade interna, ou seja,
servidores(as) efetivos(as)  e/ou substitutos(as) e estudantes regularmente matriculados(as) no IFG,
conforme o quadro 1.

 Quadro 1: Da distribuição das vagas

Curso
Nº de vagas

(Comunidade Externa)

Nº de vagas

(Comunidade Interna)

Surdez e LIBRAS -
Aspectos teóricos e

práticos

≥ 80% do total de vagas ≥ 20% do total de vagas

24 6

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1 As inscrições serão realizadas no período de 13 a 21 de abril de 2022, pela página eletrônica do
processo seletivo, no endereço eletrônico: http://ifg.edu.br/goiania/campus/extensao/editais/cursos,



mediante o preenchimento do formulário de inscrição e entrega eletrônica (upload) da documentação
exigida.

3.1.1 O formulário de inscrição preenchido com qualquer informação incompleta e/ou equivocada
acarretará o indeferimento da inscrição.

3.1.2 Na identificação de erro no preenchimento do formulário, ele poderá ser editado e reenviado
durante o período em que as inscrições estiverem abertas.

3.2 A lista das inscrições homologadas será divulgada na página eletrônica do processo seletivo às
10h do dia 22 de abril de 2022, conforme Cronograma apresentado no item 6 desta Chamada Pública.

4. DA SELEÇÃO 

4.1 A seleção consiste na classificação de candidatos(as), de acordo com o número de vagas
ofertadas, aptos(as) à matrícula, conforme o processo seletivo, bem como na classificação de
candidatos(as) para compor a lista de espera.

4.2 Serão selecionados(as) 24 (vinte e quatro) candidatos(as) da comunidade externa e 6 (seis)
candidatos(as) da comunidade interna.

4.2.1 Para composição da lista de espera, será selecionado o equivalente a 50% (cinquenta por cento)
do número total de vagas para cada público.

4.3 A seleção consistirá na classificação dos candidatos(as) inscritos(as), mediante sorteio eletrônico
remoto de vagas, de caráter classificatório, a ser realizado em 22 de abril de 2022, às 16h, conforme
Cronograma apresentado no item 6 desta Chamada Pública.

4.3.1 O sorteio será conduzido por um representante da Gepex do Câmpus Goiânia com a presença
de, no mínimo, mais um servidor.

4.3.2 A transmissão do sorteio eletrônico de vagas poderá ser acompanhada pelos(as) candidatos(as)
remotamente, pelo no Google Meet, cujo link de acesso será encaminhado para o e-mail
dos inscritos até as 15h do dia  22 de abril de 2022.

4.3.3 Não haverá sorteio caso o número de candidatos(as) inscritos(as) seja menor do que o número
de vagas ofertadas, de sorte que todos os(as) candidatos(as) inscritos(as) estarão aptos(as) a se
matricular.

4.4 A composição da lista dos(as) classificados(as) se dará mediante a ordem dos(as) candidatos(as)
sorteados(as) até o preenchimento do quantitativo de vagas previstas no subitem 2.1 desta Chamada
Pública.

4.5 Concluída a definição dos(as) classificados(as), o sorteio definirá a composição da lista de espera.

4.6 A relação nominal com a ordem dos(as) classificados(as) e a lista de espera serão publicadas na
página eletrônica do processo seletivo, até às 18h do dia  22 de abril de 2022, conforme cronograma
apresentado no item 6 desta Chamada Pública.

4.7 Na inexistência de candidatos(as) classificados(as) de acordo com o número de vagas reservadas
para a comunidade interna, conforme previsto no subitem 2.2, as vagas remanescentes poderão ser
preenchidas por candidatos(as) da comunidade externa, classificados(as) em lista de espera.

Quadro 2: Data, horário e local do sorteio

Data Horário Local

22/04/2022 16h Sorteio eletrônico remoto



5. DAS MATRÍCULAS

5.1 A matrícula deverá ser realizada a partir das 18h do dia 22 de abril de 2022 até às 14h do dia  25
de abril de 2022, por meio do preenchimento do formulário eletrônico de matrícula, cujo link será
encaminhado para o e-mail dos candidatos(as) classificados(as).

5.1.1 Ao preencher o formulário de matrícula, o candidato deverá fazer o upload, em formato .pdf,
dos seguintes documentos:

a) documento de identificação oficial com foto e CPF;
b) comprovante de endereço com CEP;
c) comprovante do ciclo vacinal completo contra a Covid-19

5.1.1.1 Serão aceitos como comprovante de vacinação cartão ou carteira de vacinação ou
comprovante retirado do aplicativo Conecte SUS, em que seja possível verificar que o(a) estudante
recebeu as duas doses ou dose única de imunizante disponibilizados pelo Plano Nacional de
Imunização Brasileiro.

5.1.2 A comunidade interna estará dispensada de apresentar a documentação acima, devendo apenas
preencher a ficha de matrícula.

5.2 A não realização da matrícula na data e condições previstas nesta Chamada Pública atestará a
desistência da vaga.

5.3 Ao efetuar a matrícula no curso de extensão, o(a) participante não poderá trancá-la, uma vez que
as matrículas em ações de extensão não estão sujeitas à possibilidade de trancamento.

5.4 Encerrado o período de matrículas dos(as) classificados(as) e restando vagas, os(as)
candidatos(as) da lista de espera serão convocados(as) via e-mail, em estreita observação da ordem
de classificação, em 25 de abril de 2022, às 16h, conforme Cronograma apresentado no item 6 desta
Chamada Pública.

5.4.1 Os(as) convocados(as) da lista de espera deverão formalizar a matrícula no dia 26 de abril de
2022, por meio do preenchimento do formulário de matrícula online, cujo link será encaminhado para
os respectivos e-mails, com apresentação dos documentos elencados no subitem 5.1.1.

5.5 Caso haja desistência por parte de algum(a) candidato(a) matriculado(a), a Gepex do Câmpus
Goiânia poderá entrar em contato com os(as) demais candidatos(as) da lista de espera, em estreita
observação à ordem de classificação, devendo o convocado realizar sua matrícula na data designada,
apresentando a documentação obrigatória, como descrito no subitem 5.1.1

5.6 Em caso de não realização de matrícula, a Gepex entrará em contato com o(a) segundo(a)
candidato(a) da lista de espera e assim sucessivamente até o preenchimento de todas as vagas
ofertadas

6. DO CRONOGRAMA

O quadro 3 apresenta o cronograma desta Chamada Pública.

Quadro 3: Cronograma

Período Atividades

12/04/2022 Lançamento da Chamada Pública

13/04/2022 a 21/04/2022 Período de inscrições - online

Divulgação da lista com as candidaturas



22/04/2022 - 10 horas homologadas

22/04/2022 - 16 horas Sorteio eletrônico remoto das vagas

22/04/2022 - Até às 18h
Divulgação da lista da ordem dos classificados
e lista de espera

Das 18h do dia 22/04/2022
até às 14h do dia 25/02/2022 

Matrícula dos(as) classificados(as) em
primeira chamada

25/04/2022 às 16h
Divulgação e convocação dos(as)
classificados(as) em segunda chamada

26/04/2022
Matrícula dos(as) convocados(as) em lista de
espera - Se for o caso

27/04/2022 Início das atividades

09/09/2022 Encerramento das atividades

7. DAS OBRIGAÇÕES E DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 O(a) estudante matriculado(a) que não comparecer ao início das atividades da ação de extensão
deverá apresentar justificativa e esta será analisada pelo coordenador da ação de extensão.

7.1.2 A ausência de justificativa poderá caracterizar abandono, implicando possibilidade de matrícula
de novo estudante, conforme lista de espera.

7.2 A inscrição implicará automaticamente o conhecimento e a tácita aceitação das condições
estabelecidas nesta Chamada Pública, das quais o(a) candidato(a), em hipótese alguma, poderá
alegar desconhecimento.

7.3 O Câmpus Goiânia do IFG não se responsabilizará por solicitação de inscrição não efetivada por
motivos alheios à sua responsabilidade.

7.4 São de inteira responsabilidade dos candidatos as informações prestadas no ato da inscrição.

7.5 Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedecerem às determinações contidas
nesta Chamada Pública ou que contiverem informações falsas.

7 .6 O(a) estudante matriculado(a) se compromete a cumprir todas as normativas e orientações
protocolares de biossegurança em vigência no IFG que tratam da mitigação e contenção da pandemia
de Covid-19, bem como a apresentar o comprovante do ciclo vacinal contra a Covid-19 antes do início
das atividades da ação de extensão. 

7.7 Em qualquer etapa da seleção, em caso de dúvida, os(a) candidatos(as) deverão se dirigir à Gepex
do  Câmpus Goiânia, por meio do e-mail gepex.goiania@ifg.edu.br.

7.8 Ratifica-se que o curso de extensão é gratuito e sem despesas de natureza contributiva.

7.9 Os casos omissos, não previstos nesta Chamada Pública, serão analisados pela Gepex do
Câmpus Goiânia, que poderá, se julgar necessário, emitir consulta à Pró-Reitoria de Extensão do IFG

Goiânia, 12 de abril de 2022.

(assinado eletronicamente)
FABIANE COSTA OLIVEIRA

Gerente de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do Câmpus Goiânia

(assinado eletronicamente)
ADRIANA DOS REIS FERREIRA

Diretora-Geral do Câmpus Goiânia



RESUMO DESCRITIVO DA AÇÃO DE EXTENSÃO

IFG/CÂMPUS GOIÂNIA

Rua 75, nº 46. Centro. CEP: 74055-110. Goiânia/GO. Fone: (62) 3227-2700

Curso de Extensão Surdez e LIBRAS - Aspectos Teóricos e Práticos

Coordenação Leone de Morais Nogueira

Área de Conhecimento Desenvolvimento Educacional e Social

Carga horária 60h

Modalidade Presencial

Número de Vagas 30 vagas.

Público-alvo

O curso de extensão: Surdez e LIBRAS - Aspectos teóricos

e práticos é um curso de formação com o objetivo de
promover o entendimento acerca da identidade e da cultura
surda na perspectiva de possibilitar a comunicação básica
com pessoas surdas por meio da Língua Brasileira de
Sinais (LIBRAS) e por outros métodos.

Requisitos mínimos O candidato deve ter idade igual ou superior a 18 anos.

Data e Horário de aulas Quartas-feiras e sextas-feiras – 13h às 15h

Data de início 27/04/2022

Data de término 09/09/2022

Objetivos

3.1 Objetivos Gerais:

Promover o entendimento acerca da identidade e
cultura surda;

Quebrar a barreira da comunicação com pessoas
surdas;

Possibilitar a comunicação básica dos(as)
servidores(as) ouvintes com pessoas surdas através
da Libras e por outros métodos.

3.2 Objetivos Específicos:

Proporcionar aos(às) participantes conhecimentos
acerca das culturas e identidades surdas e
conhecimentos básicos sobre a Libras;

Fomentar o respeito aos(às) cidadãos(ãs) surdos(as) e
às suas culturas;

Despertar a consciência para a necessidade de
promover a comunicação dos(as) servidores(as) e
comunidade externa com as pessoas surdas dentro e
fora do IFG;

Incentivar e promover a pesquisa dentro da área da
surdez e da Libras;

Possibilitar que os(as) participantes desenvolvam
diálogos simples através da Libras com pessoas
surdas.

Metodologia
A segunda etapa do curso de extensão está estruturada em
30 encontros e será voltada para a comunidade externa.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

De acordo com o desenvolvimento do curso de extensão, o programa poderá ser revisto e/ou
reestruturado.

ENCONTRO 1 - Cumprimentos (simulando a situação real de encontrar um surdo e cumprimentá-lo,
ser cortês neste encontro. A aula será expositiva com material visual, os cursistas receberão atenção
individualizada a cada novo sinal da Língua de Sinais aprendido): Carga horária: 2h. Dia 27/04/2022;

ENCONTRO 2 - Alfabeto datilológico e números em Libras (com alfabeto datilológico impresso em
mãos e para que os cursistas se desenvolvam na aquisição desse alfabeto com rapidez será fornecido
um texto com várias palavras destacadas para cada cursista digitar em Libras além do seu próprio
nome): Carga horária 2h. Dia 29/04/2022;

ENCONTROS 3 AO 6 - Conhecendo o surdo: cultura, identidade e sua aprendizagem do português
(serão apresentados vídeos dos surdos contando sua trajetória histórica, com as lutas, felicitações das
conquistas que foram feitas até o momento e abrangeremos os objetivos futuros da comunidade surda.
Teremos em complemento aula expositiva crítica levando os cursistas a se expressar dentro da aula.
Será cobrado relatório do filme “Seu nome é Jonas” visto extraclasse): Carga horária: 8h; Dias
04/05/2022, 06/05/2022, 11/05/2022 e 13/05/2022.

ENCONTROS 7 E 8 - Legislação (leitura extraclasse das leis 10436/02 lei que oficializa a Libras e
decreto 5626/05 que regulamenta a lei anterior e dispõe sobre a Libras, após leitura os cursistas farão
uma roda de conversa acerca da lei e decreto para socializar e discutir seu cumprimento): Carga
horária: 4h. Dias 18/05/2022 e 20/05/2022;

ENCONTROS 9 E 10 - Gramática básica da Libras (aula expositiva estudando o conceito básico de
gramática da Libras por QUADROS e KARNOPP dentro do livro Língua de Sinais Brasileira: estudos
linguísticos.): Carga horária: 4h. Dias 25/05/2022 e 27/05/2022;

ENCONTROS 11 E 12 - Vocabulários básicos: Substantivos comuns e próprios (aulas expositivas,
treinamento sistemático de sinais, simulação de situações reais do dia a dia por meio de diálogos
elaborados e apresentados pelos cursistas em Libras a partir dos vocabulários trabalhados, utilização
de aplicativo para a pesquisa de sinais): Carga horária: 4h. Dias 01/06/2022 e 03/06/2022;

ENCONTRO 13 - Vocabulário escolar (aula expositiva, treinamento sistemático de sinais, simulação de
situações reais do dia a dia por meio de diálogos elaborados e apresentados pelos cursistas em Libras
a partir dos vocabulários trabalhados, utilização de aplicativo para a pesquisa de sinais): Carga horária:
2h. Dia 27/05/2022;

ENCONTROS 14 E 15 - Alimentos (vídeo em língua de sinais contextualizando o tema, aulas
expositivas, treinamento sistemático de sinais, simulação de situações reais do dia a dia por meio de
diálogos elaborados e apresentados pelos cursistas em Libras a partir dos vocabulários trabalhados,
utilização de aplicativo para a pesquisa de sinais): Carga horária: 4h. Dias 08/06/2022 e 10/06/2022;

ENCONTRO 16 - Adjetivos e antônimos (aula expositiva, treinamento sistemático de sinais, simulação
de situações reais do dia a dia por meio de diálogos elaborados e apresentados pelos cursistas em
Libras a partir dos vocabulários trabalhados, utilização de aplicativo para a pesquisa de sinais): Carga
horária: 2h. Dia 15/06/2022;

ENCONTROS 17 E 18 - Verbos (aula expositiva, treinamento sistemático de sinais, simulação de
situações reais do dia a dia por meio de diálogos elaborados e apresentados pelos cursistas em Libras
a partir dos vocabulários trabalhados, utilização de aplicativo para a pesquisa de sinais): Carga horária:
4h. Dias 22/06/2022 e 24/06/2022;

ENCONTRO 19 - Pronomes e cores (aula expositiva, treinamento sistemático de sinais, simulação de
situações reais do dia a dia por meio de diálogos elaborados e apresentados pelos cursistas em Libras



a partir dos vocabulários trabalhados, utilização de aplicativo para a pesquisa de sinais): Carga horária
2h. Dia 29/06/2022;

RECESSO: 01/07/2022 a 02/08/2022

ENCONTRO 20 - Locais (aula expositiva, treinamento sistemático de sinais, simulação de situações
reais do dia a dia por meio de diálogos elaborados e apresentados pelos cursistas em Libras a partir
dos vocabulários trabalhados, utilização de aplicativo para a pesquisa de sinais): Carga horária2h. Dia
03/08/2022;

ENCONTRO 21 - Dias da semana, meses do ano e clima (aula expositiva, treinamento sistemático de
sinais, simulação de situações reais do dia a dia por meio de diálogos elaborados e apresentados
pelos cursistas em Libras a partir dos vocabulários trabalhados, utilização de aplicativo para a pesquisa
de sinais): Carga horária: 2h. Dia 05/08/2022;

ENCONTRO 22 - Família (aula expositiva, treinamento sistemático de sinais, simulação de situações
reais do dia a dia por meio de diálogos elaborados e apresentados pelos cursistas em Libras a partir
dos vocabulários trabalhados, utilização de aplicativo para a pesquisa de sinais): Carga horária 2h. Dia
10/08/2022;

ENCONTRO 23 - Meios de comunicação e transporte (aula expositiva, treinamento sistemático de
sinais, simulação de situações reais do dia a dia por meio de diálogos elaborados e apresentados
pelos cursistas em Libras a partir dos vocabulários trabalhados, utilização de aplicativo para a pesquisa
de sinais): Carga horária: 2h. Dia 12/08/2022;

ENCONTRO 24 - Profissões e sentimentos (aula expositiva, interpretação de vídeo em Libras,
treinamento sistemático de sinais, simulação de situações reais do dia a dia por meio de diálogos
elaborados e apresentados pelos cursistas em Libras a partir dos vocabulários trabalhados, utilização
de aplicativo para a pesquisa de sinais): Carga horária: 2h. Dia 17/08/2022;

ENCONTRO 25 - Higiene (aula expositiva, treinamento sistemático de sinais, simulação de situações
reais do dia a dia por meio de diálogos elaborados e apresentados pelos cursistas em Libras a partir
dos vocabulários trabalhados, utilização de aplicativo para a pesquisa de sinais): Carga horária: 2h. Dia
19/08/2022;

ENCONTROS 26 E 27 - Animais (aula expositiva, interpretação de vídeo em Libras, treinamento
sistemático de sinais, simulação de situações reais do dia a dia por meio de diálogos elaborados e
apresentados pelos cursistas em Libras a partir dos vocabulários trabalhados, utilização de aplicativo
para a pesquisa de sinais): Carga horária: 4h. Dias 24/08/2022 e 26/08/2022;

ENCONTRO 28 - Insetos e documentos (aula expositiva, treinamento sistemático de sinais, simulação
de situações reais do dia a dia por meio de diálogos elaborados e apresentados pelos cursistas em
Libras a partir dos vocabulários trabalhados, utilização de aplicativo para a pesquisa de sinais): Carga
horária: 2h. Dia 31/08/2022;

ENCONTROS 29 E 30 - Treino de conversação e interpretação (observação de vídeos em Libras para
tradução consecutiva e simultânea, conversação na língua alvo entre cursistas e professor, utilização
de aplicativo para a pesquisa de sinais e atividades extracurriculares): Carga horária 4h. Dias
02/09/2022 e 09/09/2022
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