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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

 

 

CHAMADA PÚBLICA 02/2016 

CHAMADA PÚBLICA PARA VAGAS REMANESCENTES DE CURSOS DE EXTENSÃO –  

IFG/CÂMPUS VALPARAÍSO 
 

 

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

saber, pela presente Chamada Pública, que estarão abertas as inscrições para o PREENCHIMENTO 

DE 19 (DEZENOVE) VAGAS REMANESCENTES DO CURSO DE EXTENSÃO: SOCIEDADE, 

CULTURAS E RELIGIÕES, oferecidas aos candidatos da comunidade interna e externa ao IFG. O 

curso destina-se a capacitar e/ou atualizar os participantes na sua prática pedagógica no que se 

referem às diferentes culturas, religiões e sociedade. 

 

 

1. DA SELEÇÃO 
 

1.1. A inscrição para este processo seletivo é gratuita e consiste na classificação de candidatos à 

matrícula inicial no curso de extensão - Sociedade, Culturas e Religiões do IFG, a ser realizada em 

duas etapas: (1) inscrição e (2) sorteio (caso haja mais de 19 candidatos inscritos). 

1.2. As inscrições deverão ser realizadas nos dias 18 e 19 de maio de 2016, das 13h às 20h, na 

Gerência de Pesquisa e Pós – Graduação do Campus Valparaíso. 

 

2. DA INSCRIÇÃO 
 

2.1. Para se inscrever o candidato deverá apresentar original e fotocópia dos seguintes documentos:  

- Carteira de identidade (original e fotocópia); 

- CPF (original e fotocópia); 

- Ficha de inscrição (fornecida no ato da inscrição). 

2.2. Não serão recebidas inscrições fora do prazo previsto no item 1.2 deste edital. 

2.3 A não apresentação dos documentos citados no item 2.2 implicará automaticamente na 

eliminação do candidato. 

 

3. DO SORTEIO 
 

3.1. A segunda fase do processo seletivo será um sorteio, aberto ao público, a ser realizado no dia 

20 de maio de 2016, às 14h no Auditório do IFG/Câmpus Valparaíso. Nesta fase, serão sorteados 

19(dezenove) nomes entre os candidatos inscritos. 

3.2. A lista dos candidatos sorteados e aptos a ingressar no curso será divulgada no site do 

IFG/Câmpus Valparaíso (www.ifg.edu.br/valparaiso) na data provável de 23 de maio de 2016. 

3.3 Caso o número de inscritos sejam igual ou inferior a 19(dezenove) candidatos, o sorteio será 

dispensado. Nesta hipótese, todos os inscritos serão matriculados no curso. 

3.4. Em caso de impedimento do candidato para efetuar sua inscrição, o mesmo poderá enviar um 

representante legal (pai, mãe ou outra pessoa) portando toda a documentação exigida no subitem 

2.1.  

 

4. DA MATRÍCULA 
 

4.1. Os candidatos sorteados na fase 3.1 deste edital serão matriculados automaticamente no curso e 

estarão aptos a frequentar às aulas. 

http://www.ifg.edu.br/valparaiso
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5. DAS OBRIGAÇÕES E DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

5.1. A inscrição implica automaticamente o conhecimento e a tácita aceitação das condições 

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

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

5.2. O IFG/Câmpus Valparaíso não se responsabilizará por solicitação de inscrição não efetivada 

por motivos alheios à sua responsabilidade. 

5.3. É de inteira responsabilidade dos candidatos as informações prestadas no ato da inscrição. 

5.4. Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às determinações contidas 

nesta Chamada Pública ou que contenham informações falsas. 

5.5. Em qualquer etapa da seleção, em caso de dúvida, os candidatos deverão se dirigir a GEPEX do 

IFG/Câmpus Valparaíso.  

5.6. Os casos omissos, não previstos nesta Chamada Pública, serão julgados pela Gerência de 

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

recursos a suas decisões junto à Direção Geral do IFG deste câmpus. 

 

6. CRONOGRAMA 
 

CÂMPUS IFG PERÍODO 

 

ATIVIDADES 
 

 

Valparaíso 

18 e 19 de maio de 2016 Período de inscrições 

20 de maio Sorteio das vagas 

23 de maio Resultado Final e efetivação da matrícula 

24 de maio Início das aulas 

12 de setembro Término das Aulas 

 

Valparaíso de Goiás, 17 de maio de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandro de Lima João Marcos Bailão de Lima 

Pró-Reitor de Extensão – PROEX/IFG Diretor Geral do IFG 

Câmpus Valparaíso 
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ANEXO I 

PROPOSTA DO CURSO DE EXTENSÃO - IFG/CÂMPUS VALPARAÍSO 

IFG/CÂMPUS VALPARAÍSO 
AV. SAIA VELHA, SN, KM:06 BR 040 KM 08, PARQUE ESPLANADA V, VALPARAÍSO DE 

GOIÁS. 

CEP: 72.876-601 

 

Curso de extensão SOCIEDADE, CULTURAS E RELIGIÕES. 

Coordenação Mariana Amorim Romero  

Área de conhecimento Desenvolvimento Educacional e social. 

Carga horária 120 horas-aula 

Modalidade Presencial 

Número de Vagas  

Público alvo  Professores da rede pública de ensino municipal, estadual e 

federal que de alguma forma trabalham e estudem essas 

questões nas suas práticas pedagógicas.  

 Comunidade em geral interessada no assunto. 

 Alunos dos campi dos Institutos Federais. 

Requisitos mínimos Ensino fundamental 

Data e Horário de aulas Terça-feira, 18:00 às 22:00 

Data de Início  10/05/2016 

Data de Término 12/09/2016 

Objetivos GERAL: 

Compreender as  diversas manifestações religiosas considerando os 

fundamentos históricos, culturais e antropológicos à luz da História e 

da Ciencia da Religião. 

 

ESPECÍFICOS: 

1. Situar criticamente o ser humano contemporâneo em sua abertura ao 

transcendente nas diversas manifestações religiosas. 

2. Conhecer diferentes tradições culturais e religiosas 

3. Contribuir para o diálogo, a tolerância religiosa entre as Igrejas e 

religiões.  

Metodologia A metodologia do curso se divide em diferentes momentos: 

1. Participação nas palestras com especialistas nas diversas religiões, 

nas disciplinas de História das Religiões e na Ciência da Religião. 

Total de 32h 

2. Estudos dirigidos e trabalho à distância para aprofundamento que 

serão encaminhados na primeira semana de curso. Cada participante 

deverá ler, se apropriar intelectualmente dos conceitos e da temática. 

Deverá enviar considerações pessoais sobre os textos para os 

professores palestrantes que farão uma reflexão crítica sobre eles. 

Total de 22h. 

3. Serão realizadas 2 visitas guiadas em Templos e Igrejas das 

diferentes tradições religiosas estudadas durante o curso. Total 16h. 

Obs:  

a. Serão emitidos ao final do curso um certificado de 70h a todos 

os participantes que efetivamente estiverem presentes. 

b. Aos que não puderem participar das visitas nos templos e 

igrejas - realizadas durante o dia - receberão um certificado de 54h. 

 


