MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
REITORIA

EDITAL Nº 002/2021/PROEX/IFG
II MOSTRA DE EXTENSÃO – II EXTENSIONA IFG

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), por meio da Pró-Reitoria de Extensão
(PROEX), faz saber, pelo presente Edital de Chamada Pública, que estarão abertas no período de 08 de março a
14 de abril de 2021 as inscrições para participação na II Mostra de Extensão, atividade que integra a programação
do II EXTENSIONA IFG, evento que será realizado virtualmente pela PROEX entre os dias 11 e 13 de maio de
2021, visando promover o debate sobre interação dialógica, formação e planejamento das ações de extensão no
IFG, de acordo com as disposições deste edital.

1. DO OBJETIVO
1 .1 . Selecionar Ações de Extensão para participação na II Mostra de Extensão, atividade que integra a
programação do EXTENSIONA IFG.
2. DOS REQUISITOS
2.1. Poderão se inscrever integrantes do quadro permanente de servidores efetivos do IFG, ou ser professor(a)
substituto(a), ou servidor(a) em cooperação técnica e membros da comunidade externa que fazem parte das
equipes de Ações de Extensão cadastradas.
2.2. São elegíveis apenas as Ações de Extensão registradas junto à PROEX e as gerências de pesquisa e
extensão, cujos documentos de finalização e Certidões de Ação Extensão tenham sido emitidos pela PROEX até a
data limite de 14/04/2021.
3. DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO
3.1. O(a) candidato(a) deverá:
3.1.1. Preencher o formulário de inscrição no Sistema Unificado de Gestão de Extensão e Pesquisa
(SUGEP), disponível no endereço eletrônico: https://sugep.ifg.edu.br
3.1.2. Anexar arquivo PDF com a Proposta de Apresentação da Ação de Extensão, conforme orientações
presentes no ANEXO I.
3.2. Será divulgada a lista das inscrições homologadas, na página da PROEX (https://ifg.edu.br/editais-extensao),
conforme item 7 deste edital.
3.3. O resultado preliminar será divulgado conforme pontuação obtida na Avaliação de Mérito (ANEXO II), que
considerará prioritariamente o caráter extensionista da ação e a participação de estudantes e comunidade externa
– público alvo da Ação.
3.4. O recurso, quanto à divulgação das propostas classificadas deverá ser encaminhado por via digital, para o email editalproex@ifg.edu.br com o título “Recurso Edital II MOSTRA DE EXTENSÃO - 2021”, até às 23h59min da
data limite para interposição de recursos estabelecida neste Edital.
3.5. Serão selecionadas as 15 (quinze) Ações de Extensão mais bem pontuadas na Avaliação de Mérito,
garantindo a seleção de pelo menos uma proposta por por câmpus/unidade do IFG.
4. DA MOSTRA
4.1. A Mostra de Extensão integra a programação do II EXTENSIONA IFG. Será realizada nos dias 11 e 12 de maio
de 2021, sendo 08 apresentações no primeiro dia (14h às 17h) e 07 apresentações no segundo dia (14 às 17h).
4.2. Na Mostra de Extensão serão apresentadas as Ações selecionadas, obedecendo as seguintes orientações e

formato:
4.2.1. A apresentação será realizada na forma de exposição oral pelos proponentes, com apresentação
remota/síncrona

da

proposta

aprovada,

que

será

transmitida

no

Canal

IFG

Comunidade

(https://www.youtube.com/IFGComunidade).
4.2.2. As apresentações selecionadas deverão, necessariamente, ser conduzidas pelos membros da
coordenação da equipe, estudantes ou integrantes da comunidade externa vinculados à atividade.
4.2.3.Para cada ação selecionada, serão disponibilizados até 15 minutos para a apresentação, seguidos de
interação com as questões apresentadas no chat do Canal IFG Comunidade.
4.2.4. As apresentações devem se centrar nos objetivos e metas propostos/alcançados e no diálogo entre a
Instituição e a comunidade em que a Ação foi realizada.
4.2.5. Faculta-se a cada equipe o uso de produtos, imagens ou vídeos que possam ilustrar a Ação. Neste
caso, a logística e custos com tais produtos ou imagens são de responsabilidade da equipe da Ação, sendo
disponibilizado apenas a ferramenta de transmissão pela Organização do evento.
4.3. Para fins de construção de material institucional de publicização do evento, solicita-se que, para cada ação
selecionada, sejam enviados para o email (editalproex@ifg.edu.br), até a data do dia 10/05/2019, um Pitch e 04
fotografias, conforme abaixo:
4.3.1. PITCH: vídeo amador de até 03 minutos, gravado por celular ou câmera comum, em linguagem
acessível ao público em geral. Deve iniciar com a apresentação do título da ação e nome do câmpus,
seguido, se possível, de falas de estudantes que participaram da ação e de pessoas da comunidade externa
– público alvo da ação. Focar no impacto e no diálogo promovido junto à comunidade externa e no processo
formativo dos estudantes envolvidos.
4.3.2. Fotos: imagens da equipe da Ação, das etapas e resultados. 04 imagens com resolução mínima de
300 DPI, que podem ser tiradas a partir de aplicativos de câmeras de smartphones ou equipamentos
fotográficos.
4.4. O(a) Coordenador(a) da Ação de Extensão selecionada deve apresentar Autorização para divulgação do
PITCH e de imagens da Ação, conforme ANEXO III.
4.5. Seguindo os protocolos sanitários para a prevenção, controle e a mitigação do contágio da Covid-19,
expedidos pelas autoridades em saúde e pelo IFG, as propostas selecionadas serão apresentadas com o auxílio
das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), bem como de outros meios e ferramentas
necessários para garantir a qualidade do evento e a segurança de todos participantes.
5. DA PARTICIPAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
5.1. A Proex emitirá declaração de participação aos membros das equipes de cada Ação selecionada para a
Mostra de Extensão, para fins de comprovação de participação e certificação.
6. DA VALIDADE
6.1. As Ações de Extensão serão selecionadas, no âmbito deste edital, exclusivamente para participação na
Mostra de Extensão, enquanto programação do II EXTENSIONA IFG.
7. DO CRONOGRAMA

PERÍODO

ATIVIDADES

09/03 a 18/04/2021

Período de Inscrições

19/04/2021

Divulgação das inscrições homologadas

20/04/2021

Recursos

22/04/2021

Resultado dos recursos

30/04/2021

Divulgação do resultado preliminar

03/05/2021

Recursos

05/05/2021
06/05/2021

Resultado dos recursos
Resultado Final

