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CHAMADA PÚBLICA Nº 18/2020/CÂMPUS GOIÂNIA/IFG  

COMUNIDADE INTERNA 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), em 
conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1.996, ao Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, a Lei 
nº 11.741, de 16 de julho de 2008 e a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, por 
intermédio do Departamento de Áreas Acadêmicas I do Câmpus Goiânia faz saber pela 
presente chamada pública, que estarão abertas as inscrições para o curso de formação: 
“Ensino Rede Federal em Foco”, oferecido aos candidatos da comunidade interna do 
IFG.  

 

1. DO CURSO DE FORMAÇÃO: 
1.1. O projeto “Rede Federal em Foco” é um curso de formação que busca 

promover o desenvolvimento de concepções, metodologias e políticas 
educacionais, voltadas a formação de professores, inicial e continuada, bem 
como de trabalhadores da educação, como forma de repensar o planejamento e 
a ação pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, o 
Projeto espera contribuir para a formação de um tipo particular de professor-
pesquisador, a partir de uma teoria pedagógica emancipatória e estruturada na 
práxis. 
 

1.2. O curso de formação estrutura-se na efetivação das políticas de acesso-
permanência-êxito e da garantia da diversidade, como forma de realização 
plena de uma Escola Única. 
 

1.3. O curso será composto das seguintes etapas formativas, com carga horária total 
de 56 horas:  
i. Vídeos das Palestras Virtuais do Projeto de Extensão Rede Federal em Foco 

(18 vídeos, contabilizando 36 horas); 
ii. Aulas Virtuais (seis aulas, contabilizando 12 horas); 

iii. Escrita de Artigo Avaliativo Final (08 horas, voltadas a produção de um 
artigo final). 
 

1.4. As atividades do curso de formação será vigente de 07 de novembro de 2020 
a 27 de fevereiro de 2021, de forma síncrona e assíncrona, conforme 
cronograma de atividades constante do ANEXO I deste edital. A etapa 
formativa composta de aulas virtuais ocorrerá no período vespertino e os 
horários serão confirmados e informados pela Coordenação do curso após 
efetivação das matrículas. 
 



1.5. O curso será gratuito e sem despesas de natureza contributiva. 
 

2. DO NÚMERO DE VAGAS E INSCRIÇÃO 
2.1. Serão ofertadas 100 vagas.  

 
2.2. As vagas disponíveis nesta chamada pública serão destinadas exclusivamente à 

comunidade interna do IFG. 
 

2.3. Poderão se inscrever servidores do IFG (docentes e técnicos administrativos) e 
discentes dos cursos de licenciatura e especializações vinculadas ao tema da 
Educação Profissional e Tecnológica ofertadas pelo Instituto Federal de Goiás. 
 

2.4. Os candidatos discentes deverão ter matrícula em um dos cursos de 
licenciaturas ou especializações vinculadas ao tema da Educação Profissional e 
Tecnológica do IFG. 
 

2.5. Os interessados deverão necessariamente preencher o formulário de inscrição 
online: https://forms.gle/k726Y1TNRKX5V5Dp8 ,de 27 de outubro a 02 de 
novembro de 2020, informando, com veracidade, todos os dados solicitados. 
 

2.6. O formulário de inscrição preenchido com qualquer informação incompleta e/ou 
equivocada acarretará no indeferimento da inscrição. 
 

2.7. A lista com as inscrições homologadas será publicada na página eletrônica do 
Câmpus Goiânia, no dia 03 de novembro de 2020. 
 

3. DA SELEÇÃO 
 

3.1. A seleção será constituída de: 
i. Atendimento dos requisitos mínimos apresentados no item 2.3 e 2.4 desta 

chamada pública, a fim de verificar se os candidatos inscritos se enquadram 
no perfil proposto nesta seleção; 

ii. Sorteio nos casos em que o número de inscritos for superior ao número de 
vagas previstas;  
 

3.2. Em caso de sorteio, a composição da lista dos classificados se dará mediante a 
ordem dos candidatos sorteados até o preenchimento do quantitativo de vagas 
previstas no subitem 2.1. desta chamada pública. 
 

3.3.Concluída a definição dos classificados, o sorteio definirá a composição da lista 
de espera. 
 

3.4.O sorteio será conduzido por um representante do Departamento de áreas 
acadêmicas I, acompanhado de, no mínimo, mais um servidor. 

3.5.O sorteio será realizado pelo endereço eletrônico:  meet.google.com/jgj-ogvp-
gdx  
 

3.6. As listas dos candidatos classificados conforme o número de vagas, bem como 
dos constantes da lista de espera, serão publicadas na página eletrônica do 
Câmpus Goiânia, conforme cronograma presente no item 5 deste edital.  



 
 

 

4. DA MATRÍCULA NO CURSO 
4.1. A matrícula dos candidatos classificados deverá ser realizada nos dias 05 e 06 

de novembro de 2020, por meio do preenchimento do formulário de matrícula 
online a ser enviado ao e-mail informado no ato da inscrição.  
 

4.2. Encerrado o período de matrículas dos classificados e restando vagas, os 
candidatos da lista de espera serão convocados em estreita observação da ordem 
de classificação. 
 

4.3. A não realização da matrícula nas datas e condições previstas nesta chamada 
pública atestará a desistência da vaga. 
 

4.4. Ao efetuar a matrícula no curso de formação, o participante não poderá trancá-
la, sob pena de perder a vaga em definitivo. 
 

5. DO CRONOGRAMA 

PERÍODO ATIVIDADES 
 

27 de outubro a 02 de 
novembro de 2020 

 
Período de inscrições. 

 
03 de novembro de 2020 

 
Divulgação da lista com das inscrições homologadas. 
 

 
 
 

04 de novembro de 2020 
 
 

 
Sorteio (caso o número de inscritos ultrapasse o de 
vagas) 
 
Divulgação da lista da ordem dos classificados e lista 
de espera 

 
05 e 06 de novembro de 2020 

 
Matrículas: resposta ao formulário online 
encaminhado ao email do candidato  

 
07 e 08 de novembro de 2020 

 
Matrícula dos convocados em lista de espera - Se for 
o caso - resposta ao formulário online encaminhado 
ao email do candidato 

 
07 de novembro de 2020 

 
Início das atividades 
 

 
27 de fevereiro/2021 

 
Encerramento das atividades 
 

 

 

 



 

6. DAS OBRIGAÇÕES E DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. A inscrição implica automaticamente o conhecimento e a tácita aceitação das 
condições estabelecidas nesta chamada pública, das quais o candidato não poderá, 
em hipótese alguma, alegar desconhecimento. 

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

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

 
6.4. Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições e/ou matrículas que não 
obedeçam às determinações contidas nesta chamada pública ou que contenham 
informações falsas. 

 
6.5. Somente serão emitidos os certificados de participação aos que cumprirem, no 
mínimo, 75% de presença e concluírem todas as atividades finais previstas pelo 
coordenador do curso de extensão. 

 
6.6. Os casos omissos não previstos nesta chamada pública serão julgados pela 
Coordenação do projeto em diálogo com a Pró-Reitoria de Ensino. 

 
 

Goiânia, 26 de outubro de 2020. 
  

 

 

___________________________________ 
MARCELO LIRA SILVA 

Coordenador do projeto 
(Assinado eletronicamente) 

 

 

 

___________________________________ 

MARIA DE LOURDES MAGALHÃES 
Diretora Geral do Câmpus Goiânia 

(Assinado eletronicamente) 
 
 

 



 

ANEXO I – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Parte I: Acervo produzido pelo Projeto de Extensão Rede Federal em Foco. 

Início: 07/11/2020 

Término: 16/01/2021 
Acompanhamento do material audiovisual, produzido no âmbito do Projeto de Extensão Rede 

Federal em Foco e confecção de Relatório Técnico de cada uma das 18 Palestras. Os textos, acima 

indicados, serão disponibilizados, em formato digital, aos participantes do Projeto. 

Modelo de Relatório: 
1. Capa e Folha de Rosto: 

i. Nome da Instituição; 

ii. Curso/Período; 

iii. Nome do Projeto; 

iv. Título e Autor da Palestra; 

v. Data de Realização da Palestra; 

vi. Tempo de Duração do Vídeo; 

vii. Local onde o vídeo está disponível; 

viii. Número do Relatório; e, 

ix. Nome do Aluno. 

2. Texto: 

i. Introdução: discussão principal do vídeo; 

ii. Desenvolvimento: objetivos e conceitos fundamentais da discussão; e, 

iii. Conclusão: importância da discussão, objetivos e conceitos trabalhados. 

Palestra I: Rede Federal em Foco: Limites, Desafios, Alternativas e Possibilidades. 

Relatório I: Data de Entrega: 07/11/2020 

Palestra II: Os Impactos da Reforma do Ensino Médio e da BNCC, na Rede Federal. 

Relatório II: Data de Entrega: 07/11/2020 

Palestra III: A Política Educacional de EaD e os Processos de Mercadorização-Financeirização 
da Educação Básica e Superior. 
Relatório III: Data de Entrega: 14/11/2020 

Palestra IV: A Formação Docente para a Educação Profissional e Tecnológica: os Desafios e 
Possibilidades de Atuar em Diversos Níveis e Modalidades. 
Relatório IV: Data de Entrega: 14/11/2020 

Palestra V: O Trabalho como Princípio Educativo: Desafios e Possiblidades. 



Relatório V: Data de Entrega: 21/11/2020 

Palestra VI: As Contribuições Teórico-Práticas da Escola do Trabalho de Moisey Pistrak e do 
Politecnismo de Viktor Shulgin: Desafios e Possibilidades. 
Relatório VI: Data de Entrega: 21/11/2020 

Palestra VII: A Teoria Pedagógica de Anton Makarenko: Desafios e Possiblidades. 

Relatório VII: Data de Entrega: 28/11/2020 

Palestra VIII: A Teoria Pedagógica Socialista de Nadezhda Krupskaya: Desafios e 
Possibilidades. 
Relatório VIII: Data de Entrega: 28/11/2020 

Palestra IX: Educação & Sociedade, no Pensamento Social de Antônio Gramsci: Alternativas e 
Possibilidades. 
Relatório IX: Data de Entrega: 05/12/2020 

Palestra X: Escola Pública e Pobreza no Brasil: Alternativas e Possiblidades. 

Relatório X: Data de Entrega: 05/12/2020 

Palestra XI: Educação e Pedagogia na Rússia Pós-Revolução de 1917: Contribuições para a 
Rede Federal. 
Relatório XI: Data de Entrega: 12/12/2020 

Palestra XII: Educação e Pedagogia em Cuba pós-Revolução de 1959: Possíveis Contribuições 
para a Rede Federal. 
Relatório XII: Data de Entrega: 12/12/2020 

Palestra XIII: Educação e Pedagogia na Rússia pós-Revolução de 1917: Possíveis Contribuições 
para a Rede Federal. 
Relatório XIII: Data de Entrega: 19/12/2020 

Palestra XIV: A Escola Soviética (1917-1991): Contribuições para Pensarmos sobre os Sistemas 
Educacionais. 
Relatório XIV: Data de Entrega: 19/12/2020 

Palestra XV: Políticas para a Educação Básica no Brasil do Século XXI. 

Relatório XV: Data de Entrega: 09/01/2021 

Palestra XVI: O ENEM e a Pandemia: Entre Avaliações, Desemprego e Mortes em Larga 
Escala. 
Relatório XVI: Data de Entrega: 09/01/2021 

Palestra XVII: A Concorrência entre China e Estados Unidos em Investimentos em 
Infraestrutura e Tecnologia. 
Relatório XVII: Data de Entrega: 16/01/2021 

Palestra XVIII: Políticas para a Educação Superior no Brasil do Século XXI. 

Relatório XVIII: Data de Entrega: 16/01/2021 

Parte II: Aulas Virtuais. 

Início: 23/01/2021 

Término: 27/02/2021 



 

 

 

Período: Vespertino 

Aula Virtual I: 

Data: 23/01/2021 
Local: espaço virtual 
Conteúdo: Concepção, Gestão, História e Políticas da Educação Profissional e Tecnológica. 

Aula Virtual II: 

Data: 30/01/2021 
Local: espaço virtual 
Conteúdo: Concepção, Gestão, História e Políticas da Educação Profissional e Tecnológica. 

Aula Virtual III: 

Data: 06/02/2021 
Local: espaço virtual 
Conteúdo: Concepção, Gestão, História e Políticas da Educação Profissional e Tecnológica. 

Aula Virtual IV: 

Data: 13/02/2021 
Local: espaço virtual 
Conteúdo: Concepção, Gestão, História e Políticas da Educação Profissional e Tecnológica. 

Aula Virtual V: 

Data: 20/02/2021 
Local: espaço virtual 
Conteúdo: Concepção, Gestão, História e Políticas da Educação Profissional e Tecnológica. 

Aula Virtual VI: 

Data: 27/02/2021 
Local: espaço virtual 
Conteúdo: Concepção, Gestão, História e Políticas da Educação Profissional e Tecnológica. 

Parte III: Produção e Entrega de Artigo Avaliativo Final. 

Data de Entrega: 27/02/2021 


