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CHAMADA PÚBLICA 02/2019 GEPPEX/CÂMPUS JATAÍ 
 

CURSO DE EXTENSÃO 

PROJETO DE INTERCÂMBIO CULTURAL E LETRAMENTOS (PICL): 

VENEZUELANOS/AS E BRASILEIROS/AS EM DIÁLOGO 

 

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

faz saber, pela presente Chamada Pública, que estarão abertas no período de 13 a 16 de 

agosto de 2019, as inscrições para o CURSO DE EXTENSÃO PROJETO DE 

INTERCÂMBIO CULTURAL E LETRAMENTOS (PICL): VENEZUELANOS/AS E 

BRASILEIROS/AS EM DIÁLOGO, oferecida à comunidade externa e interna do IFG 

Câmpus Jataí. 

1. DA INSCRIÇÃO E DAS VAGAS 

1.1 Os interessados em participar do Curso de Extensão deverão comparecer a Gerência de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do Instituto Federal de Educação de Goiás 

(GEPEX/IFG) do Câmpus Jataí, no período de 13 a 16 de agosto de 2019, nos horários 

listados abaixo, para preenchimento da ficha de inscrição. 

HORÁRIOS (Dia e período de inscrição) LOCAL 

13 a 16 de agosto de 2019 
De terça à sexta-feira 

Horário: 8h às13h GEPEX -  IFG/Câmpus Jataí 

1.2 Serão realizadas inscrições de acordo com o número de vagas estabelecidas mais o 

equivalente a 50% (cinquenta por cento) do número de vagas a para a composição de lista de 

espera, conforme quadro de número de vagas. 

AÇÃO DE 

EXTENSÃO 

NÚMERO DE VAGAS 
PERÍODO DE 

VIGÊNCIA Vagas estabelecidas Lista de espera 

PROJETO DE 

INTERCÂMBIO 

CULTURAL E 

LETRAMENTOS 

(PICL): 

venezuelanos/as e 

brasileiros/as em 

diálogo 

14 vagas – Comunidade externa 

6 vagas – IFG - Câmpus Jataí 

5 

vagas para cadastro de 

reserva 

 

De 03/09 a 

29/11/2019 

 

1.3. As vagas destinadas à comunidade interna são ofertadas para servidores e estudantes 

matriculados em cursos regulares do IFG. 

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 1.3.  
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2. DA SELEÇÃO 

2.1. A seleção consiste na classificação de candidatos(as) de acordo com o número das vagas 

ofertadas. Caso o número de inscritos seja superior ao número de vagas ofertadas, realizar-se-

á entrevista. Ainda será formado um cadastro de reserva. Os(As) candidatos(as) da lista de 

espera serão convocados(as) de acordo com a ordem de resultado da entrevista, após a 

desistência ou desclassificação dos(as) candidatos(as) das vagas estabelecidas, desde que falte 

mais de 50% dos dias restantes para a conclusão do projeto. 

2.2. A entrevista, caso seja necessária, ocorrerá dia 19 de agosto, das 9h às 11h e dia 20 de 

agosto das 13h às 15h, com prévio agendamento com os/as interessados. 

2.3. A lista dos(as) candidatos(as) selecionados(as) e a lista de espera serão divulgadas no site 

do IFG/Câmpus Jataí (www.ifg.edu.br/jatai), dia 21 de agosto de 2019. 

2.4. O não comparecimento para matrícula, conforme subitem 3.1, implica automaticamente 

na eliminação do(a) candidato(a). 

3. DAS MATRÍCULAS 

3.1. As matrículas serão realizadas pela GEPEX do IFG/Câmpus Jataí, nos dias 22 e 23 de 

agosto de 2019, nos seguintes horários: 

 
HORÁRIOS (Dia e Período) LOCAL 

22 e 23 de agosto 

Quarta e quinta-feira 
7h às 13h 

GEPEX/IFG – Câmpus Jataí, Bloco 

Administrativo, Unidade Flamboyant 

Rua Maria Vieira Cunha, nº 775, Residencial 

Flamboyant, Jataí - GO, CEP: 75.804-714. 

3.2. Documentos exigidos para efetivação da matrícula: 

I. Carteira de identidade (original e fotocópia) ou similar (para estrangeiro); 

II. CPF (original e fotocópia) ou similar (para estrangeiro); 

III. Comprovante de endereço com CEP (original e fotocópia); 

3. 3. Caso haja desistência por parte de um candidato(a) matriculado(a), o IFG/Câmpus Jataí 

entrará em contato com o primeiro candidato de 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 Jataí 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(A) estudante matriculado que não comparecer ao início das atividades da Ação de 

Extensão deverá apresentar justificativa e esta será analisada pelo proponente do curso, caso 

contrário terá sua matrícula cancelada e para seu lugar será chamado o primeiro da lista de 

espera. 

https://www.google.com.br/maps/search/Rua+Maria+Vieira+Cunha,+n%C2%BA+775,+Residencial+Flamboyant,+Jata%C3%AD+-+GO,+CEP:+75.804-714./@-17.8721639,-51.7370289,17z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com.br/maps/search/Rua+Maria+Vieira+Cunha,+n%C2%BA+775,+Residencial+Flamboyant,+Jata%C3%AD+-+GO,+CEP:+75.804-714./@-17.8721639,-51.7370289,17z/data=!3m1!4b1
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4.2. A inscrição implica automaticamente o conhecimento e a tácita aceitação das condições 

estabelecidas pelo IFG/Câmpus Jataí nesta Chamada Pública, das quais o candidato ou seu 

representante legal não poderão, em hipótese alguma, alegar desconhecimento. 

4.3. O IFG/Câmpus Jataí 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 Jataí ou entrar em contato pelo telefone (64) 3605-0850. 

4.7. Os casos omissos, não previstos nesta Chamada Pública, serão analisados pela Gerência 

de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão - GEPEX do IFG/Câmpus Jataí, para o qual só cabem 

recursos das suas decisões junto à Direção Geral do IFG destes Câmpus. 

5. CRONOGRAMA 

CÂMPUS IFG PERÍODO 
 

ATIVIDADES 

        Jataí 05/08/2019 Publicação do edital 

 

13 a 16/08/2019 Período de Inscrições 

19/08/2019 Seleção  

21/08/2019 Divulgação dos classificados em 1ª 

chamada e lista de espera 

22 e 23/08/2019 Matrículas dos classificados em 1ª 

chamada 

03/09/2019 Início das aulas 
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6. RESUMO DESCRITIVO DA CHAMADA PÚBLICA 

 

IFG/CÂMPUS JATAÍ 
Rua Maria Vieira Cunha, nº 775, Residencial Flamboyant, Jataí - GO, CEP: 75.804-714. 

Ação de Extensão PROJETO DE INTERCÂMBIO CULTURAL E 

LETRAMENTOS (PICL): VENEZUELANOS/AS E 

BRASILEIROS/AS EM DIÁLOGO 

Proponente/ Coordenação Rita Rodrigues de Souza 
Área de conhecimento Educação 
Carga horária 160 horas 
Dias e horários das aulas 
 

Os dias e horários de aula ocorrerão de segunda a sexta-feira das 14 

às 17h. 
Modalidade  Presencial com atividades a distância. 
Número total de vagas 20 vagas, sendo 14 para a comunidade externa e 6 vagas para a 

comunidade interna do IFG - Câmpus Jataí 
Público alvo Famílias venezuelanas, estudantes ou servidores do Câmpus Jataí, 

estudantes da comunidade externa das escolas públicas de Jataí e 

comunidade em geral. 
Requisitos mínimos Para concorrer às vagas o/a candidato/a deve ter disponibilidade de 

tempo para participação nas atividades. Ressalta-se que não há pré-

requisitos de conhecimentos formais prévios. 
Data de início 03/09/19 

 

Data de término 
 

29/11/19 

Perfil da Ação de Extensão 
 

O Projeto de Intercâmbio Cultural e Letramentos  (PICL): 

venezuelanos/as e brasileiros/as em diálogo consiste no 

desenvolvimento de atividades de leitura, escrita, fala e compreensão 

auditiva  em língua portuguesa mediadas pelo uso de tecnologias 

digitais de informação e comunicação (TDIC). As atividades se 

destinam, prioritariamente, aos membros de famílias de venezuelanos 

que se encontram refugiados em Jataí-GO. Têm em comum o pouco 

domínio de informática e do uso da língua portuguesa e estão em 

condições de vulnerabilidade social. A interação e as práticas sociais, 

no âmbito de múltiplas linguagens, podem contribuir para a 

adaptação deles ao contexto em que se encontram e, também, 

amenizar o sofrimento do exílio da terra natal.   
Objetivos Objetivo geral: 

 Proporcionar a aprendizagem de conteúdos e habilidades que 

colaborem para a inserção dos venezuelanos no Brasil. 

 

Objetivos específicos: 

● Estimular o intercâmbio cultural entre venezuelanos/as e 

brasileiros/as; 

● Contribuir para a integração dos/as venezuelanos/as à 

comunidade de fala do português falado no Brasil;  

● Integrar o uso de tecnologias digitais no processo de ensino e 

aprendizagem; 

● Promover a colaboração e interação, oral e escrita, por meio 

https://www.google.com.br/maps/search/Rua+Maria+Vieira+Cunha,+n%C2%BA+775,+Residencial+Flamboyant,+Jata%C3%AD+-+GO,+CEP:+75.804-714./@-17.8721639,-51.7370289,17z/data=!3m1!4b1
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do uso da língua portuguesa, estudo de geografia e 

sociologia; 

● Desenvolver a leitura crítica por meio do estudo de temáticas 

interdisciplinares entre geografia, sociologia e língua 

portuguesa com uso de ferramentas da tecnologia digital; 

● Conhecer e utilizar redes sociais próprias para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas; 

● Possibilitar o desenvolvimento crítico-reflexivo dos bolsistas 

extensionistas; 

● Fomentar a reflexão e a prática de atos de solidariedade. 

Metodologia As atividades pautar-se-ão pelo caráter dialógico e 

interdisciplinar, sendo o planejamento e a execução das atividades 

articulados, de modo a permitir aos/às participantes a 

aquisição/compartilhamento de conhecimentos específicos de língua 

portuguesa, geografia, sociologia e de informática que lhes propiciem 

uma formação cidadã. Prévio ao planejamento das interações orais e 

escritas, será realizado um diagnóstico mais preciso sobre as 

necessidades dos/as participantes. Esse diagnóstico é fundamental, 

pois as intervenções promovidas devem atender às necessidades 

específicas do grupo de inscritos. 

   O planejamento das atividades será conjunto entre os 

membros da equipe, primando pela integração de conteúdos. As 

temáticas a serem tratadas contemplarão a formação crítico-reflexiva 

do/a cidadão/ã partindo de questões de identidade, convivência 

social, localização geográfica, política, sociedade e o uso consciente 

e intencional de recursos informáticos no trabalho de construção do 

conhecimento. 

Jataí, 12 de julho de 2019. 

 
                              

  

Geppex/IFG/Câmpus Jataí Diretora-Geral/Câmpus Jataí 

 
 
       

 


