MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - REITORIA

EDITAL
CHAMADA PÚBLICA 04/2019
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA AÇÃO DE EXTENSÃO – IFG/CÂMPUS ANÁPOLIS

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) – Câmpus Anápolis faz
saber, pelo presente Edital de chamada pública, que estarão abertas no período de 18 a 24 de abril de

2019 as inscrições para a “Capacitação em Produção de Peixes no Biofloco com Ênfase em
Economia Solidária” e para o “Curso de Formação Inicial em Agricultura Orgânica de Base
Comunitária”, esse último é parte do programa de extensão: “Terra, Mãos e Sonhos no Câmpus
Anápolis: Uma proposta de intervenção nas condições de vulnerabilidade social do Residencial
Copacabana e Vale das Laranjeiras”.
Ambos os cursos se referem a um conjunto de práticas de profissionalização e combate às
situações de vulnerabilidade social.

1. DA INSCRIÇÃO, CURSOS E VAGAS

1.1. Os interessados nos cursos, cujo conjunto de ações estão listados no subitem 1.2, podem realizar a
inscrição no endereço eletrônico https://www.ifg.edu.br/anapolis ou comparecer à Gerência de
Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão - GEPEX do IFG/ Câmpus Anápolis, no período de 18 a 24 de
abril de 2019, nos horários listados abaixo:

HORÁRIOS para inscrição presencial caso não possa fazer
pela internet
Dia
18 a 25 de abril

Período
Matutino: 08h às 12h
Vespertino: 14h às 17h

LOCAL
IFG Câmpus Anápolis GEPEX
Sala S-301

1.2. O conjunto de ações que compõem os cursos:
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Curso

Ações que compõem o curso



Curso de Formação Inicial

em Agricultura Orgânica
de Base Comunitária




Capacitação em Produção

de Peixes no Biofloco com

Ênfase em Economia

Solidária



Técnicas iniciais sobre a horticultura orgânica de base comunitária;
Produção de adubos orgânicos em pequenos e grandes espaços
através da técnica de compostagem;
Aspectos teóricos e práticos da produção de biofertilizantes e
inseticidas naturais;
Combate às pragas e fertilização do solo pela introdução de
galináceos;
Introdução aos princípios fundamentais da Economia Solidária.
Noções introdutórias;
Dinâmicas de manutenção de uma criação;
Dinâmica da qualidade da água;
Introdução à técnica do Biofloco;
Análise financeira e planejamento de Marketing;
Principais enfermidades em sistemas aquícolas;
Cooperativismo e princípios de economia social e solidária.

1.3. A inscrição dos interessados no projeto deverá ser feita em uma única vez na Gepex ou pelo site
https://www.ifg.edu.br/anapolis. Posteriormente, serão realizadas as confirmações, de acordo com
o número de vagas estabelecidas mais o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do número de
vagas para a composição de lista de espera, conforme quadro abaixo.

NÚMERO DE VAGAS
AÇÃO DE EXTENSÃO

Comunidade
Interna - IFG

Comunidade
Externa

Total

Curso de Formação Inicial em
Agricultura Orgânica de Base
Comunitária

06

24

30

Capacitação em Produção de
Peixes no Biofloco com Ênfase
em Economia Solidária

08

32

40
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PERÍODO DE VIGÊNCIA/ DIAS
DA SEMANA/ HORÁRIO
Maio a agosto de 2019.
Aulas teóricas: sábados, das
14h às 17h.
Aulas práticas: quarta-feiras e
sexta-feiras, das 8h às 11h.
Maio a setembro de 2019.
Sábados e domingos,
das 8h às 11h.
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1.3.1. Para o “Curso de Formação Inicial em Agricultura Orgânica de Base Comunitária” serão
ofertadas 30 vagas, divididas em duas turmas de 15 alunos, no período matutino, e 15 alunos no
período vespertino, cujos dias e horários estão especificados no item 4 deste edital.
1.4.

As vagas destinadas à comunidade interna são para servidores e estudantes matriculados

em cursos regulares do IFG.
1.5. As vagas destinadas para comunidade externa serão ofertadas para a população em geral,
excluídos os candidatos que se enquadram nas condições do subitem 1.4.
1.6. Podem participar deste projeto: pessoas em vulnerabilidade social, professores, alunos de
escolas públicas e privadas; gestores de órgãos públicos ou privados, profissionais da saúde, e outros
interessados.
2. DA SELEÇÃO
2.1. Como requisitos para a participação, os candidatos precisam ter no mínimo, na data da
assinatura de termo de responsabilidade, 16 anos completos para o curso de Formação Inicial em
Agricultura Orgânica de Base Comunitária e 18 anos para a Capacitação em Produção de Peixes no
biofloco com ênfase em economia solidária, conforme o inciso I do art. 9º da Resolução nº 057 de
17/11/2014.
2.2 A seleção consiste na classificação dos candidatos aptos à matrícula, conforme o processo
seletivo, para o preenchimento do número das vagas ofertadas.
2.3. Caso o número de inscritos ultrapasse a quantidade de vagas, será realizado sorteio on line,
por meio do site Sorteador On Line (https://www.sorteador.com.br/) para seleção/preenchimento das
vagas.
2.3.1. O sorteio será realizado no dia 26 de abril de 2019 (terça-feira), às 14 horas, na Gepex do
IFG Câmpus Anápolis (Sala S-301, Bloco 300), com a presença de pelo menos 1 (um) servidor(a)
lotado(a) no setor e 2 (dois) membros(as) da comunidade interna. O sorteio será aberto para qualquer
membro da comunidade externa, inscrito ou não no processo seletivo dessa Ação de Extensão. Todas as
testemunhas do sorteio deverão assinar uma ata para fins de comprovação da lisura e imparcialidade do
procedimento.
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2.4. O IFG – Câmpus Anápolis não se responsabiliza por nenhum erro ou desconfiguração que
possa ocorrer na Plataforma Google no período de inscrições.
2.5. O não envio do Formulário de Inscrição preenchido implica automaticamente na eliminação
do candidato.
2.6. Na inexistência de candidatos classificados de acordo com o número de vagas reservadas
para a comunidade interna, conforme previsto no subitem 1.3, as vagas remanescentes serão
preenchidas por candidatos inscritos para a comunidade externa e vice-versa.
2.7. A composição da lista de espera será feita pela classificação dos candidatos inscritos que
excederem o número de vagas, através de sorteio.
2.8. Os candidatos da lista de espera serão convocados de acordo com a ordem de classificação,
após a desistência ou desclassificação dos candidatos aprovados.
2.9. O não comparecimento, durante o período de matrícula, implica automaticamente na
eliminação do candidato.
2.10.

Esta

chamada

pública

será

divulgada

no

site

do

IFG/Câmpus

Anápolis

(www.ifg.edu.br/anapolis), no dia 18 de abril de 2019.
2.11. A lista dos candidatos selecionados e a lista de espera serão divulgadas no site do
IFG/Câmpus Anápolis (www.ifg.edu.br/anapolis), no dia 26 de abril de 2019.

3. DAS MATRÍCULAS
3.1. As matrículas serão realizadas na Gerência de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão – GEPEX
do IFG/Câmpus, nos seguintes horários:
HORÁRIOS MATRICULA 1ª CHAMADA
29 e 30 de abril

Matutino: 08h às 12h
Vespertino: 14h às 17h

LOCAL
IFG Câmpus Anápolis, na GEPEX

3.2. No ato da matrícula deverá entregue a fotocópia (que ficará retida na GEPEX do IFG/Câmpus
Anápolis), acompanhada dos originais para a conferência.
3.3. Os documentos necessários para a efetivação da matrícula são:
I. Carteira de identidade (original e fotocópia);
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II. CPF (original e fotocópia);
III. Comprovante de endereço com CEP (original e fotocópia).
3.3.1 A comunidade interna está dispensada de apresentar a documentação acima, portanto
deverá apenas preencher a ficha de matrícula.
3.4. Em caso de impedimento do candidato para efetuar sua matrícula, o mesmo poderá enviar
um representante legal, maior de idade, portando toda a documentação original do interessado, exigida
no subitem 3.3.
3.4.1 No ato da matrícula será necessária a apresentação do documento original de identidade
do representante.
3.5. O candidato menor de idade (Curso de Formação Inicial em Agricultura Orgânica de Base
Comunitária) deverá comparecer com o seu responsável legal, que assinará também a ficha de
matrícula e termo de responsabilidade.
3.6. Cada candidato poderá matricular-se em apenas 1 (uma) Ação de Extensão oferecida pelo
IFG/Câmpus Anápolis, salvo com justificativa expressa.
3.7. Ao efetuar sua matrícula na Ação de Extensão do IFG/Câmpus Anápolis o estudante não
poderá trancá-la.
3.8. Caso haja desistência por parte de um candidato matriculado, o IFG/Câmpus Anápolis
entrará em contato com o primeiro candidato de lista de espera, que deverá realizar sua matrícula na
data designada, apresentando a documentação obrigatória, como descrito no subitem 3.2. Em caso de
não realização, o IFG/Câmpus Anápolis entrará em contato com o segundo candidato da lista de espera
e assim sucessivamente até o preenchimento de todas as vagas ofertadas.
3.9. Caso os candidatos aprovados em 1ª chamada não realizem suas matrículas, uma 2ª
chamada será publicada no dia 30 de abril de 2019 e os convocados deverão fazer a matrícula nos dias
02 e 03 de maio de 2019, nos seguintes horários:
HORÁRIOS MATRICULA 2ª CHAMADA
02 e 03 de maio

Matutino: 08h às 12h
Vespertino: 14h às 17h

LOCAL
GEPEX/IFG/Câmpus Anápolis
Sala S-301
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4. SOBRE O MATERIAL NECESSÁRIO, OBRIGAÇÕES E DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. SOBRE O MATERIAL NECESSÁRIO:
4.1.1 O IFG – Câmpus Anápolis oferecerá a infraestrutura e o pessoal especializado para a oferta
da “Capacitação em Produção de Peixes no Biofloco com Ênfase em Economia Solidária” de forma
gratuita.
4.1.2 Para o “Curso de Formação Inicial em Agricultura Orgânica de Base Comunitária” caberá
ao aluno matriculado providenciar os insumos básicos (sementes, mudas, cascas vegetais, madeiras
recicláveis, materiais para a produção de biofertizantes e insetidas e outros materiais de baixo custo)
para a realização das práticas.
4.1.3 Cabe ao aluno matriculado providenciar equipamentos básicos para a agricultura (enxada,
balde e pá) e equipamentos de proteção individual (Chapéu, óculos de sol, luvas e protetor solar).
4.1.4 Todos os materiais serão solicitados previamente aos alunos e serão adquiridos e utilizados
de forma comunitária pelos matriculados, mas não são condicionantes para a permanência do aluno no
curso.
4.2. SOBRE AS OBRIGAÇÕES
4.2.1 O aluno que não comparecer ao início das atividades da Ação de Extensão deverá
apresentar justificativa e esta será analisada pelo proponente do curso, caso contrário terá sua
matrícula cancelada e para seu lugar será chamado o primeiro da lista de espera.
4.2.2 A inscrição implica automaticamente o conhecimento e a tácita aceitação das condições
estabelecidas pelo IFG/Câmpus Anápolis nesta Chamada Pública, das quais o candidato ou seu
representante legal não poderão, em hipótese alguma, alegar desconhecimento.
4.2.3 O IFG/Câmpus Anápolis não se responsabilizará por solicitação de inscrição não efetivada
por motivos alheios à sua responsabilidade.
4.2.4 É de inteira responsabilidade dos candidatos as informações prestadas no ato da inscrição.
4.2.5 Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às determinações
contidas nesta Chamada Pública ou que contenham informações falsas.
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4.2.6 Em qualquer etapa da seleção, em caso de dúvida, os candidatos deverão se dirigir a GEPEX
do IFG/Câmpus Anápolis.
4.2.7 Os participantes precisam ter no mínimo 75% de frequência nas ações de extensão que
estejam matriculados.
4.2.8 Os casos omissos, não previstos nesta Chamada Pública, serão analisados pela Gerência de
Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão - GEPEX do IFG/Câmpus Anápolis, para o qual só cabem recursos
das suas decisões junto à Direção-Geral deste câmpus.
4.3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
4.3.1 As aulas terão início no dia 04 de maio.
4.3.2 Os cursos possuem carga horária total de 160 horas.
4.3.3 Os alunos matriculados com no mínimo 75% de frequência serão certificados pelo IFG.
4.3.4 A carga horária total será complementada por meio de leituras e atividades demandadas
pela equipe do projeto.
4.3.5 As demais situações não contempladas por este edital serão resolvidas em conjunto pela
equipe do projeto.

5. CRONOGRAMA

PERÍODO
18 a 24 de abril

ATIVIDADES

Período de Inscrições
Realização do sorteio e divulgação dos classificados em 1ª
25 de abril
chamada e lista de espera
26 e 29 de abril Matrículas dos classificados em 1ª chamada
30 de abril
Divulgação de 2ª chamada
02 e 03 de maio Matrícula dos classificados em 2ª chamada
04 de maio
Início das aulas
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Curso

Duração

Carga
horária

Curso de Formação Inicial em
Agricultura Orgânica de Base
Comunitária

4 meses

160
horas

Capacitação em Produção de
Peixes no Biofloco com Ênfase
em Economia Solidária

6 meses

160
horas

Aulas práticas
preferencialmente nas quarta-feiras e
sexta-feiras no período matutino, das 8h
às 11h, sendo as aulas teóricas ministradas
preferencialmente aos sábados das 14h às
17h.
preferencialmente
nos
sábados
e
domingos, no período matutino, das 8h às
11h.

Anápolis, 17 de abril de 2019.

Original Assinado
Pró-Reitor de Extensão/IFG
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