
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO – CAMPUS CAMPOS BELOS

 EDITAL Nº 001, 30 DE MAIO DE 2016

A Direção de Implantação e a Coordenação de Ensino do Instituto Federal Goiano Campus Campos
Belos, tornam público aos docentes ativos, edital para cadastramento de Projetos de Ensino para o
ano de 2016.

1. OBJETIVO

1.1.  Este  Edital  tem  por  objetivo  o  cadastramento  de  projetos/programas  de  ensino,
preferencialmente,  articulados  com a extensão e/ou com a pesquisa,  suprindo as  demandas  dos
alunos  matriculados  no  campus  Campos  Belos,  visando  à  compreensão  e  consolidação  dos
conhecimentos acadêmico.

1.2.  Contribuir para a formação acadêmico-profissional dos estudantes, possibilitando a troca de
experiências entre docentes e discentes dos cursos regulares, do Instituto Federal Goiano Campus
Campos Belos

2. DEFINIÇÕES

2.1.  Atividades  de  ensino:  As  Atividades  de  Ensino  compreendem  as  ações  dos  docentes
diretamente vinculadas aos cursos e programas regulares,  em todos os níveis  e modalidades de
ensino, ofertados pelo IF Goiano, compreendendo: regência, manutenção de ensino, apoio ao ensino
e projetos/programas de ensino.

2.2.  Projetos de Ensino:  Trata-se do conjunto de ações de ensino e aprendizagem, de trabalho
educativo e/ou de intervenção, de dinamização dos componentes curriculares, bem como de prática
profissional, voltados para a educação básica e profissional técnica, através do desenvolvimento de
atividades extras ou complementares, sob a orientação de um ou mais professores responsáveis.
Trata-se de uma proposta que concorre para a formação discente, sobretudo por meio de processos
como a educação integradora de saberes e promotora da interdisciplinaridade. Os projetos de ensino
serão desenvolvidos conforme aprovação nos termos deste edital.

2.3.  Programas de Ensino: Se caracteriza por apresentar uma estratégia  educacional  inovadora
que,  dentre  outros  aspectos,  articula  projetos  e  programas  do  Governo  Federal  e  de  outras
instituições educacionais e sociais, voltados para promoção do aumento da permanência dos alunos
nas escolas. Os projetos e planos de ação concebidos pelas escolas se fundamentam em propostas de
ampliação  dos  espaços  educacionais  utilizados,  na  expansão  das  oportunidades  educativas,  no
compartilhamento da tarefa de educar entre professores, família, comunidade e outros atores, na
complementação  do horário escolar  com outras  atividades  educativas  que ampliam as  áreas  de
conhecimento previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB, numa perspectiva
de educação integral. Os programas de ensino serão desenvolvidos conforme aprovação nos termos
deste edital.

3. DOS REQUISITOS

3.1. Para pleitear inscrição e validação de projetos/programas no Edital o servidor deverá:
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3.1.1. Pertencer ao quadro docente do IF Goiano - Campus Campos Belos; 

3.1.2. Não estar inadimplente com os programas institucionais desenvolvidos pela Coordenação de
Ensino; 

3.1.3.  Não se encontrar  licenciado ou afastado de suas funções no IF Goiano-Campus Campos
Belos;

3.2. As ações de ensino devem considerar:

3.2.1. Os prazos definidos no item 7 deste Edital;

3.2.2. Atendimento da normatização do Regulamento de Atividades Docentes do IF Goiano-RAD
aprovado pela resolução 009/2014;

3.2.3. O mesmo projeto ou similar não ter sido aprovado por outros editais da Reitoria, do Campus
Campos Belos ou de demais Campi do IF Goiano no mesmo semestre;

3.2.4. Possuir currículo na plataforma Lattes atualizado nos últimos seis meses.

3.2.5.  Que os projetos sejam destinados aos discentes  dos cursos regulares  do Instituto Federal
Goiano Campus Campos Belos.

4. ATRIBUIÇÕES

4.1. Compete ao discente durante a vigência das atividades:

4.1.1. Participar presencialmente de todas as ações do projetos/programas, exceto para projetos que
façam uso de momentos semipresenciais ou momentos à distância definida no projeto;

4.1.2. Executar a ação cumprindo o cronograma estabelecido e suas metas;

4.1.3.  Possuir  frequência  igual  ou  superior  a  75  %  (setenta  e  cinco  por  cento)  em  todas  as
disciplinas no período em que está cursando;

4.1.4.  Dispor de carga horária  de 05 horas semanais  para o desenvolvimento das atividades  de
ensino;

4.2. Compete ao coordenador proponente:

4.2.1.  Realizar  o  cadastro  e  entrega  de  toda  a  documentação  exigida  para  inscrição  junto  à
Coordenação de Ensino do Campus Campos Belos;

4.2.2. Prestar conta do acompanhamento da proposta quando solicitado;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO – CAMPUS CAMPOS BELOS

4.2.3. Entregar relatório final do projeto/programa.
4.2.4. Emitir lista de concluintes do programa/projeto para confecção de documentos (certificados).

5. ESTRUTURAÇÃO DA PROPOSTA:

5.1. Dos Projetos: deve ser usado o Anexo I – Formulário para cadastro de Projeto de Ensino
para  apresentação  da  proposta  e  Anexo  II  –  Modelo  de  Projeto  de  Ensino,  devidamente
preenchidos;

5.2 Não existe a figura do Vice-Coordenador em projetos de ensino.

6. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO

6.1. Os documentos necessários para inscrição deverão ser perfurados, fixados com grampo trilho
(romeu e julieta) e submetidos pelo proponente (Coordenador do Projeto), em envelope lacrado, na
Coordenação de Ensino do Campus Campos Belos.
 
São documentos necessários para inscrição:

6.1.1. Formulário para cadastro de Projeto de Ensino, preenchido e assinado (Anexo I);

6.1.2. Link do Currículo Lattes do Proponente, atualizado nos últimos seis meses;
6.2. Propostas apresentadas com documentação incompleta serão indeferidas no ato da avaliação
pelo Comitê de Ensino Local;

.6.3.  Último  Relatório  de  Atividades  Docentes  (RAD),  aprovado  pela  Comissão  Local  de
Avaliação.

7. DAS INSCRIÇÕES 

7.1. Período: Fluxo Contínuo;

7.2. Via impressa entregar das 8h00 às 11h00 e das 14h00 às 17h00. Local: Sala da Coordenação de
Ensino;

7.3. Via digital, em formato PDF, encaminhar para ensino.cbe@ifgoiano.edu.br.

8. DA SELEÇÃO, ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1 As propostas serão avaliadas conforme os seguintes critérios:

QUESITO Pontuação (Min- Max)

mailto:ensino.cbe@ifgoiano.edu.br
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1 Enquadramento da proposta como projeto de ensino Eliminatória
3 Apresentação do Relatório de Atividades Docentes Eliminatória
4 Relação com atividades de extensão e pesquisa 0 10
6 Justificativa/Relevância 0 10
7 Clareza e consistência dos objetivos 0 10
8 Clareza e consistência da metodologia 0 10

10 Cronograma de Execução 0 10

11

Inserção de parceiros externos (instituições de ensino, empresas, 
associações, cooperativas, entidades de classe, órgãos públicos, 
organizações não governamentais) com a formalização de 
parceria

0 10

12 Adequação à modalidade escrita padrão da Língua Portuguesa 0 10
13 Adequação às normas da ABNT 0 10

14
Viabilidade de execução (estrutural, financeira, econômica, 
temporal, etc.).

0 10

8.2. As propostas inscritas serão avaliadas por maioria simples dos membros do Comitê de Ensino
Local;

8.3. As propostas serão analisadas segundo os critérios constantes no quadro acima;
8.4. A pontuação da proposta (P) será o resultado da soma das notas atribuídas pelo Comitê de
Ensino Local, expressa por P = Σ (n), onde:

P = pontuação final da proposta;
N = nota de cada critério; em que esta será a média obtida a partir das avaliações dos
membros do comitê;

8.4.1. No resultado será divulgada apenas a pontuação final da proposta;

8.4.2.  A  média  das  notas  por  avaliador,  em função  dos  critérios  previstos  no  item 8.1,  serão
divulgadas individualmente ao coordenador do projeto, pelo e-mail institucional;

8.5.  As  propostas  poderão  ser  aprovadas,  aprovadas  com ressalvas  ou  reprovadas.  Para  serem
aprovadas deverão atingir pontuação igual ou superior a 70% (setenta por cento) do total de pontos
possíveis, de acordo com o quadro de pontuação;

8.6. O julgamento e a classificação provisória e final são atos exclusivos do Comitê de Ensino Local
que, em consequência, reserva-se ao direito de desclassificar as propostas em desacordo com este
Edital ou ainda que se revelarem inexequíveis;

8.7 Ficam dispensados os docentes que iniciaram seu exercício efetivo no semestre em curso da
apresentação do Relatório de Atividades Docentes aprovados pela Comissão Local de Avaliação.

9. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
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9.1  A  lista  dos  Projetos  de  Ensino  selecionados  e  aprovados  será  divulgada  nos  meios  de
comunicação disponíveis no Campus. 

10. DOS RECURSOS

10.1. O(a) proponente do Projeto/Programa de Ensino poderá recorrer do resultado divulgado pelo
Comitê de Ensino Local, sob as formas e condições estabelecidas a seguir:

10.1.1. O recurso será interposto pelo(a) proponente através de requerimento próprio (Anexo III),
assinado e acompanhado das justificativas cabíveis;

10.1.2.  O requerimento deverá ser protocolado na Coordenação de Ensino do Campus  Campos
Belos das 08h00 às 11h00 e das 14h00 às 17 h30 no horário de Brasília;

10.1.3.  Após  o  julgamento  dos  recursos  eventualmente  interpostos,  será  publicado o Resultado
Final;

10.1.4. A Coordenação de Ensino não se responsabiliza por documentos interpostos fora do horário
estabelecido;

10.1.5. Não será aceito recurso sobre resposta do recurso.

11. DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

11.1 Será elaborado um (1) Relatório Final (Anexo IV) de avaliação das ações do projeto (descritas
no  cronograma  de  execução)  e  de  desempenho  dos  discentes  durante  a  execução  do
programa/projeto,  no qual  deverá  constar:  as  ações  desenvolvidas  pelo  coordenador  e  docentes
participantes tal como a discriminação da carga horária de cada membro. O Relatório Final deverá
ser entregue à Coordenação de Ensino;

11.2 O relatório final deverá:
a) ser entregue até o décimo quinto dia após o término do projeto;

b) apresentar uma avaliação geral da proposta, devendo conter obrigatoriamente registros (fotos,
documentos, frequência entre outros) das atividades que foram desenvolvidas;

c) relatar se os objetivos e as metas foram alcançadas e o cronograma foi executado em tempo
hábil;

d)  apresentar  justificativa,  objetivos,  metas  e/ou  cronograma  tenham  sido  alterados  ou  não
realizados conforme previsto.

11.4.  O  relatório  final  será  avaliado  pelo  Comitê  de  Ensino  Local  e  terá  parecer:  aprovado,
aprovado com ressalvas ou reprovado.
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11.4.1 Em caso de parecer aprovado com restrições o proponente terá um prazo adicional de 10 dias
para adequar o relatório conforme as sugestões do Comitê de Ensino Local. A não adequação ou a
adequação insuficiente implicará em reprovação;

11.5. A certificação do proponente está condicionada à aprovação definitiva do relatório final.

12. DO CANCELAMENTO 

12.1.  A  proposta  poderá  ser  cancelada,  a  qualquer  tempo,  por  parte  do  proponente  ou  da
Coordenação de Ensino quando:

12.1.1. Houver afastamento do proponente por motivo justificado;

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Os discentes poderão ser desligados ou substituídos a critério do coordenador da proposta, sob
justificativa apresentada ao Comitê Local de Ensino;

14.2. A submissão de proposta implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital
e das normas vigentes no âmbito do IF Goiano-Campus Campos Belos, das quais o coordenador da
proposta não poderá alegar desconhecimento;

14.3. Propostas aprovadas que não forem executadas terão de ser justificadas pelo proponente;

14.4.  Os  casos  omissos  e  situações  não previstas  neste  edital  serão  resolvidos  pelo  Comitê  de
Ensino Local respeitando o princípio do contraditório e da ampla defesa;
14.5.  O  Comitê  Local  de  Ensino,  bem  como  a  Coordenação  de  Ensino  do  Campus  não  se
responsabilizam  por  documentação  entregue  incompleta,  sendo  de  total  responsabilidade  do
servidor a submissão da proposta;

14.6. Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidos, contatando-se a Coordenação
de Ensino do Campus Campos Belos:  ensino.cbe@ifgoiano.edu.br  ou pessoalmente no prédio da
administração, na Coordenação de Ensino.

Campos Belos/GO, 30 de Maio de 2016

ORIGINAL ASSINADO
Francelina Neta Coutinho

Coordenadora de Ensino do IF Goiano
Campus Campos Belos

ORIGINAL ASSINADO
Fabiano José Ferreira Arantes
Diretor de Implantação do IF

Goiano Campus Campos Belos
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ANEXO I – FORMULÁRIO PARA CADASTRO DE PROJETO DE ENSINO - EDITAL Nº 01/2016

Identificação do(a) Coordenador(a)

Nome Completo: ____________________________________________________________________
Disciplina:__________________________________________________________________________
Siape: _____________________________________________________________________________
E-mail: 
Tel: (   ):__________________________________________________________________________________
Link do Currículo Lattes: 
* http://www.memoria.cnpq.br/areasconhecimento/index.htm

Identificação do Projeto

Período de Execução: ___ / ____/ ____  a  ___ / ____  / ____

O Projeto é Interdisciplinar? (   ) não        (   ) sim

Se sim, identificar as disciplinas envolvidas: _____________________________________________

Conteúdos: __________________________________________

Relação Institucional com: (   ) Extensão    (   ) Pesquisa

Título do Projeto: ____________________________________________________________

(   ) Outro:  _________________________________________________________________

Quantidade de discente: ________   

Carga horária total: ________

Descrição sucinta do público alvo: ______________________________________________

Há parceiros: (   ) Sim     (    ) Não    Quantos: ____________________

ANEXO II – MODELO DE PROJETO DE ENSINO

CAMPUS ANO DE
EXECUÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR

http://www.memoria.cnpq.br/areasconhecimento/index.htm
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CAMPOS BELOS 2016

1.IDENTIFICAÇÃO

Título do Projeto:

Data de início:                                                                    Data de término:

Duração:

Proponente:

Matrícula Siape:

Telefone: (   )                                                                E-mail:

 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2. APRESENTAÇÃO (Descreva resumidamente o projeto,de forma clara e precisa.  Indique (caso possua) a sintonia do
Projeto com a  extensão e pesquisa  do IF Goiano – Campus Campos Belos).

3. PUBLICO ALVO (indicar o perfil do público, quantidade, turmas)

4. JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA

5. OBJETIVOS e METAS (Informe e quantifique os benefícios esperados para o público-alvo)

6. METODOLOGIA (Descreva de que forma será operacionalizado o Projeto: métodos, técnicas, instrumentos, recursos,
etc. Indique a carga horária das etapas quando possível)

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Enumere as metas e atividades previstas. Indique para cada uma delas o período
de realização previsto (mês). Informe em que mês inicia e termina o projeto).

Atividades Data de início Data de conclusão

8. ORÇAMENTO
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8.1.  INSUMOS  DISPONÍVEIS  NO  ALMOXARIFADO  DO  CAMPUS  (o  proponente  deverá realizar  um
levantamento junto ao Almoxarifado dos materiais já adquiridos pelo  campus Campos Belos e verificar se a quantidade é
suficiente para a execução do projeto)

Nº Especificação UN Qtd
Valor Unitário

(R$)
Valor Total

(R$)
1

TOTAL1

8.2. INSUMOS DISPONÍVEIS EM ATAS DE SRP (Sistema de Registro de Preço) do IF Goiano

Nº Especificação Nº Pregão
Nºdo item

na ATA
UN Qtd

Valor Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

1

TOTAL2

8.3.  INSUMOS NÃO DISPONÍVEIS NAS SITUAÇÕES ANTERIORES (aquisição ou provimento será de total 
responsabilidade do campus)

Nº Especificação UN Qtd
Valor Unitário

(R$)
Valor Total

(R$)
1

TOTAL3

8.4.  CONTRA  PARTIDAS  DE  RESPONSABILIDADE  DO  CAMPUS  (diárias,  passagens,  combustível,
refeições, serviços diversos, impressões, inscrições, taxas, ajudas de custo, certificados).

Nº Especificação UN Qtd
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

1

TOTAL4

8.5 . ORÇAMENTO-RESUMO

TOTAL1(R$) TOTAL2(R$) TOTAL3(R$) TOTAL4(R$) TOTAL(R$)

9.  NECESSIDADE  DE  ESPAÇO  FÍSICO  DO  CÂMPUS  (indicar  espaços,  quantidade,  período/horários  de
utilização)

10. NECESSIDADE DE EQUIPAMENTOS DO CAMPUS (indicar equipamentos, quantidade, período/horários
de utilização)
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11. NECESSIDADE DE MATERIAIS DO CÂMPUS (indicar materiais, utensílios etc, quantidade, período/horários de
utilização)

12.  PARCERIAS (Nominar e indicar a função/participação de cada parceiro no Projeto)

13.  ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO:

Do projeto:  Apresentar os indicadores que serão utilizados na análise e avaliação do projeto, que permitirão acompanhar e
comparar seu desenvolvimento e seus resultados. Indicar quais serão as fontes de informação, os instrumentos, a periodicidade e
a metodologia, bem como quais os agentes que participarão dessa avaliação.

Dos estudantes: Descrever o processo de avaliação do (a) estudante – instrumentos, periodicidade, metodologia, outros.

Indicadores: Os indicadores podem ser de duas categorias (quantitativos e qualitativos), podem se referir aos agentes do projeto
(corpo docente e corpo discente), bem como aos instrumentos e metodologias (entrevistas, análise documental, questionários,
observação etc.). 

Sistemática de avaliação: De que forma (metodologicamente) serão utilizados os instrumentos, o que buscarão avaliar, em que
período será aplicado, que agentes aplicarão, quem será avaliado etc.

COORDENADOR(a)

Nome:

 Telefone:                                           E-mail:

Matrícula Siape:

PARTICIPANTE(S):

Nome:

Telefone:                                           E-mail:

Matrícula Siape:

LISTA DE PARTICIPANTES DO PROJETO (acrescentar quantas linhas forem necessárias)

Nome Instituição
Atribuições no

projeto
CHT*

Nome Completo
Coordenador

IF Goiano -
Campos Belos

Nome Completo
Docente participante

IF Goiano -
Campos Belos

RELAÇÃO DE ALUNOS ENVOLVIDOS

NOME TURMA
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RELAÇÃO DE ALUNOS ENVOLVIDOS

14. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (Listar referências bibliográficas de acordo com as normas da ABNT).

15. ANEXOS (Caso sejam necessários para melhor compreensão do Projeto. Enumerar e denominar, anexando ao final).

Campos Belos-GO,_______/_______/2016.

________________________________________
Assinatura do(a) Coordenador(a) Proponente
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ANEXO III FORMULÁRIO PARA RECURSO - EDITAL Nº 01/2016
FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

Dados do Reclamante
Nome: Nº do registro

no protocolo:

Dados do Recurso
Assunto: Nº do recurso*

Argumentação do candidato (Resumo)

Local Data

             /          /

Assinatura do Reclamante

Parecer da Comissão

Conclusão*
(    ) Recurso indeferido
(    ) Recurso deferido
(  ) Outro: 

__________________________________________________________________________
*As opções destacadas com um asterisco serão preenchidas pelo Comitê de Extensão Local
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ANEXO IV FORMULÁRIO DE RELATÓRIO FINAL DO PROJETO DE ENSINO - EDITAL Nº 01/2016

RELATÓRIO FINAL

1 – Identificação

Título do Projeto:

2 - Equipe de Trabalho

Nome Atribuição no projeto Carga Horária*

Coordenador

Docente Participante

Período abrangido pelo relatório:                  /       /          a             /       /
* Carga horária total desempenhada para o desenvolvimento do projeto;

Descrição do público envolvido: número de discentes e docentes participantes. 

Relatório  das atividades  desenvolvidas:  em relação ao  cronograma de  execução/programação

proposto,  liste  as  atividades  realizadas  (com registros  em anexo).  Se houver  alterações  entre  o

proposto e o executado, justificar.

Principais pontos fracos e fortes na execução da ação:

Resultados alcançados e conclusões: 

Atenção: Anexar registros, fotos, CD, listas de frequência/presença, etc.

Campos Belos, _____ de ____________________ de 20_____.

_________________________

Assinatura do(a)
Coordenador(a)

_________________________

Docente Participante

_________________________

Docente Participante
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