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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 14/2019/PROEX/IFG – MINICURSOS E OFICINAS - 

SIMPEEX 2019  

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), por meio da Pró-Reitoria de 

Extensão, faz saber, pelo presente Edital de Chamada Pública, que estarão abertas no período de 01 de 

julho a 07 de agosto de 2019 as inscrições para oferta de minicursos e oficinas no IV Simpósio de 

Pesquisa, Ensino e Extensão (SIMPEEX), evento institucional que acontecerá de 20 a 22 de agosto 

de 2019, no Câmpus Aparecida de Goiânia, e trará atividades que abordam o princípio da 

indissociabilidade entre extensão, pesquisa e ensino, com a temática “Conhecimento e Diálogos que 

Transformam”. 
 

 1. DO OBJETIVO E DAS MODALIDADES DE EXPOSIÇÃO  

 
1.1. Selecionar minicursos e oficinas relacionadas às atividades de extensão, ensino e pesquisa 

vinculadas à temática “Conhecimento e diálogos que transformam”, para comporem a programação 

do IV SIMPEEX, edição 2019. 

1.2. As propostas deverão ser submetidas no formato de Minicursos ou Oficinas. 

1.2.1 – Minicursos: esta modalidade deverá ser realizada na forma de exposição oral dialogada, por 

meio da abordagem de assuntos vinculados à temática do evento. 

 1.2.2 – Oficinas: esta modalidade deverá ser realizada de forma dinâmica, prevendo momento de 

interação, trocas de conhecimentos, saberes e experiências, por meio de vivências, construção de 

experimentos e desenvolvimento de atividades diversas.   

 

  2. DOS REQUISITOS  

 
2.1. Poderão se inscrever servidores e estudantes do IFG, bem como a comunidade externa. 

 

 

 3. DA INSCRIÇÃO E DA SELEÇÃO  

 
3.1. O(a) candidato(a) deverá: 

3.1.1 - Preencher o formulário de inscrição no Sistema Unificado de Gestão de Pesquisa e Extensão  

do IFG (sugep.ifg.br), indicando a modalidade que pretende apresentar. 

3.2. Cada proponente poderá enviar apenas uma proposta.  

3.3. A proposta deverá contemplar a temática “Conhecimento e diálogos que transformam” e estar 

associada ao ensino, pesquisa e extensão.   

3.4. Será divulgada a lista das inscrições homologadas, na página da PROEX 

(https://ifg.edu.br/editais-extensao), conforme pontuação obtida na Avaliação de Mérito (ANEXO I). 

 

 4. DAS VAGAS E DO ORÇAMENTO  

 
4.1. Das inscrições homologadas, serão selecionadas as propostas com maior pontuação na Avaliação 

de Mérito, obedecendo a disponibilidade orçamentária prevista pelo IFG. 

4.2. Considerando-se as propostas selecionadas será garantido: a) transporte institucional, alimentação 

e hospedagem, para proponentes vinculados aos Câmpus do interior; b) transporte institucional e 

alimentação para proponentes vinculados aos Câmpus da região metropolitana.  

4.2.1 Cada Câmpus deverá incluir o (a)proponente da proposta aprovada na lista dos participantes 
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que irão representar a unidade no IV SIMPEEX, de acordo com o limite de vagas disponibilizadas 

pela Reitoria. 

4.3. Serão disponibilizados espaço físico e projetor para o desenvolvimento das atividades. Os demais 

materiais necessários para o desenvolvimento das atividades deverão ser providenciados pelo(a) 

proponente. 

 5. DOS MINICURSOS E DAS OFICINAS  

 
5.1. Os minicursos e oficinas no âmbito do IV SIMPEEX serão realizados nos dias 20/08/2019, das 14h 

às 17h, e 21/08/2019, das 19h às 20h30, no Câmpus Aparecida de Goiânia do IFG. 

5.2 Os minicursos e oficinas deverão ser apresentados, obedecendo as seguintes orientações: 

5.2.1  Os minicursos e oficinas terão duração de 3h no período vespertino e 1h30min no período 

noturno. 
5.2.2  Os proponentes deverão organizar o minicurso ou oficinas de acordo com o tempo estipulado. 

6. DA PARTICIPAÇÃO E CERTIFICAÇÃO  

 
6.1. A Comissão Organizadora Executiva emitirá certificado de participação ao(s) proponentes de cada 

ação selecionada, para fins de comprovação de participação e certificação, desde que seja comprovada 

a realização da atividade selecionada. 

6.2. Os minicursos e oficinas serão selecionados, no âmbito deste edital, exclusivamente para 

participação no IV SIMPEEX. 

 7. DO CRONOGRAMA  

 

PERÍODO ATIVIDADES 

01/07 a 07/08/2019 Período de Inscrições 

09/08/2019 Divulgação das inscrições homologadas 

12/08/2019 Recursos 

13/08/2019 Divulgação das propostas classificadas 

20 e 21/08/2019 Desenvolvimento da proposta aprovada no IV 

SIMPEEX 

 
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
8.1. Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidos por e-mail 

(eventos.reitoria@ifg.edu.br) ou pelos telefones (62) 3612-2214/2215. 

8.2. As dúvidas, os casos omissos e as situações não previstas nesta Chamada Pública poderão ser 

dirimidaos pela Comissão Organizadora Executiva do IV SIMPEEX. 

 
Goiânia, 01 de julho de 2019. 

 
DANIEL SILVA BARBOSA 

Pró-Reitor de Extensão/IFG 

Portaria nº 1.883/2017 
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ANEXO I - TABELA DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS  
 

 
TABELA DE AVALIAÇÃO PARA SELEÇÃO DAS 

PROPOSTAS 

 
Min 

 
Máx. 

Pontos 

obtidos 

Adequação da proposta à temática “Conhecimento e 

diálogo que transforma” e relação com as atividade de 

ensino, pesquisa e extensão 

01 ponto Até 50 

pontos 
 

Caráter interdisciplinar da proposta 01 ponto Até 25 

pontos 
 

Adequação dos objetivos e metodologia 01 ponto Até 25 

pontos 
 

Total 100  

 


