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COMUNICADO

Retificação n° 1 - EDITAL n° 07/2022/PROEX/IFG

PROGRAMA DE EXTENSÃO - TERRAS E GENTES

A Pró-Reitoria de Extensão, no uso de suas competências, resolve ALTERAR o EDITAL nº 7/2022/PROEX/IFG,

nos seguintes termos:

Onde se lê:

O Ins tuto 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 estará aberta, no período de 24/06 a 25/07 de 2022, a consulta aos servidores
interessados em par cipar do grupo de trabalho responsável pela elaboração do Programa Terras e Gentes, a vidade que
compõe a agenda ins tucional das polí cas e diretrizes da extensão IFG, com agenda prevista para ocorrer durante o ano de
2022, de acordo com as disposições deste edital.

Leia-se:

O Ins tuto 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 estará aberta, no período de 24/06 a 25/07 de 2022, a consulta aos servidores e
extensionistas interessados em par cipar do grupo de trabalho responsável pela elaboração do Programa Terras e Gentes, 
a vidade  que  compõe a agenda ins tucional das polí cas e diretrizes da extensão IFG, com agenda prevista para ocorrer
durante o ano de 2022, de acordo com as disposições deste edital.

No item 2 - Dos Objetivos e das Responsabilidades, onde se lê:

2.1.1. Realizar um levantamento junto aos servidores do IFG que desenvolvem ou pretendem compor

planejamentos voltados para comunidades tradicionais, minorias, grupos identitários, e temas correlatos,

delimitando-se a proposta e este escopo de atuação.

2.1.2. Propor a criação do grupo de servidores responsáveis por elaborar as diretrizes e objetivos do Programa

Terras e Gentes, conforme proposto na Carta Proposta da Extensão sobre o mesmo (anexo I).

2.2. O grupo de servidores formados a partir desta consulta será responsável por:

Leia-se:

2.1.1. Realizar um levantamento junto aos servidores do IFG e membros da comunidade externa que desenvolvem

ou pretendem compor planejamentos voltados para comunidades tradicionais, minorias, grupos identitários, e

temas correlatos, delimitando-se a proposta e este escopo de atuação.
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