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CHAMADA PÚBLICA – 001/2017/FIC – IFG/CÂMPUS INHUMAS
CHAMADA PÚBLICA PARA CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 

Estão abertas as inscrições para vagas remanescentes e lista de espera do curso Oficina de
Redação (Produção Textual) e Interpretação de Texto

Para o público Externo (3 vagas) e publico Interno (3 vagas),  as inscrições para estas vagas
poderão ser feitas nos dias 12, 17 e 18/04/2017,  conforme regras e instruções já descritas no edital

o novo sorteio para estas vagas remanescentes será realizado na próxima quarta-feira dia
19/04/2017 às 13h. A lista de espera será utilizada para atender a desistências das duas turmas

abertas.

IFG/CÂMPUS INHUMAS
Av. Universitária, s/nº, Vale das Goiabeiras, Inhumas - GO

Curso de Extensão Oficina de Redação (Produção Textual) e Interpretação de Texto
Coordenação Daniel Aldo Soares, Kely Lopes Caiado e Alan Keller Gomes.
Área de conhecimento Desenvolvimento Educacional e Social, Informação e Comunicação

Carga horária 160 horas
Número de Vagas 40 vagas 
Público alvo Comunidade Externa e Interna do  IFG 
Requisitos mínimos Ensino Fundamental completo
Data e Horário de aulas Das 19h às 21h30 sendo dois encontros semanais  (quaas e sexas)
Data de início imediato
Data de término 28/11/2017 (provável)
Objetivos Compreender  a  língua  materna  em  seus  diversos  níveis,

contemplando  a  variante  considerada  padrão  culta,  nas  expressões
oral  e  escrita,  como  elemento  que  traduz  informações  sobre  um
mundo real e concreto nas diversas ordens de conhecimento humano:
científicos, culturais, humanísticos e tecnológicos; Realizar a leitura,
interpretação e escrita de diferentes tipos de texto; Realizar pesquisas
sobre  temas  de  relevância  política,  social,  cultural,  ambiental  e
humanística, bem como realizar discussões e debates sobre tais temas
com a turma.

Metodologia Aulas expositivas; ciclos de debates; leitura e interpretação de textos;
produção de textos, pesquisas e temas de relevância política, social,
cultural, ambiental e humanística. 
Este  curso  será  ministrado  presencialmente  com  dois  encontros
semanais e também com atividades à distância correspondente a 20%
da carga horária total. 

Instituto Federal de Goiás - Gerência de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão – Campus Inhumas
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Fone: (62) 3514-9517


