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                 SUBMISSÃO DE PROJETOS DE ENSINO

A Direção do Campus Avançado Ipameri do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Goiano, no uso de suas atribuições legais na forma do que dispõe a Lei nº.
11.892/2008 torna pública a abertura de Edital que disciplina os procedimentos para
inscrição, análise, seleção, execução, acompanhamento e avaliação de Projetos de Ensino
no IF Goiano – Campus Avançado Ipameri, a serem desenvolvidos por servidores, no período
de 07 de março a 30 de dezembro de 2022.

I. OBJETIVO

Este Edital tem por objetivo regulamentar a seleção e o cadastramento de projetos de
ensino, em fluxo contínuo, em conformidade com os interesses, as demandas e,
principalmente, as atividades focadas na permanência e êxito dos discentes do IF Goiano –
Campus Avançado Ipameri.

II. DEFINIÇÕES

2.1 Ensino: o ensino compreende um conjunto de ações institucionais voltadas para a
construção e socialização dos conhecimentos acumulados e sistematizados pela
humanidade ao longo dos séculos. Tratam-se sempre de ações com bases e finalidades
político-pedagógicas preestabelecidas coletivamente.
2.22.2 PProjetos de Ensino: para os fins deste Edital de fluxo contínuo, os projetos de ensino
são planejamentos de atividades curriculares e/ou extracurriculares, com prazo
determinado, que têm como finalidade melhorar os processos de ensino e de aprendizagem
da instituição, desenvolvidos em diversas áreas e cursos. São atividades que reforçam,
complementam e/ou aprofundam o currículo desenvolvido em um curso específico ou em
mais de um curso ofertado pela instituição.
2.3 Público Alvo: os projetos de ensino têm como público-alvo a comunidade interna do IF
Goiano. No âmbito do presente edital, entende-se por comunidade interna os discentes,
pais/ responsáveis dos discentes, servidores docentes e técnicos administrativos do IF
Goiano – Campus Avançado Ipameri.
2.4 Modalidades: é necessário informar a modalidade na descrição de um projeto de
ensino, no campo Resumo, no momento do seu cadastro no Módulo de Submissão de
Projetos de Ensino no SUAP. Os projetos de ensino se dividem nas modalidades a seguir.
2.4.1 Grupos de estudo: são caracterizados grupos de estudos as atividades propostas
com o objetivo de aprofundamento dos estudos em determinada área, disciplina ou tema,
sob a orientação de docente ou técnico administrativo da instituição, com desenvolvimento
regular das atividades previstas.
2.4.2 Cursos, minicursos e oficinas:  os cursos, minicursos e oficinas são atividades de
complementação e/ou aprofundamento dos estudos, com carga horária total prevista,



podendo ser desenvolvidos em um momento específico ou de forma contínua, obedecendo
as seguintes cargas horárias:
I. os minicursos e oficinas deverão estabelecer carga horária de 4 (quatro) a 9 (nove)
horas; 
II. Os cursos deverão oferecer carga horária mínima de 10 horas.
2.4.3 Eventos: são atividades desenvolvidas em forma de mesas-redondas, palestras,
seminários e/ou outras atividades similares.
2 . 4 . 4 2 . 4 . 4 Projetos interdisciplinares, integradores e culturais: caracterizam-se por
atividades desenvolvidas em sala de aula, laboratórios ou outros espaços internos e/ou
externos à instituição.
2.4.4.1 O projeto interdisciplinar é caracterizado pela realização de atividades que
visem integrar as áreas de conhecimento/disciplinas relativas ao currículo do curso;
2.4.4.22.4.4.2 O projeto integrador é caracterizado pela realização de atividades que visem
integrar áreas de conhecimento/disciplinas da base nacional comum com áreas de
conhecimento/disciplinas da base profissional, com o objetivo de integrar conteúdos de
ambas as áreas;
2.4.4.3 O projeto cultural é caracterizado pela realização de atividades de caráter
artístico-cultural variadas.
2.4.5 Preparatórios para competições acadêmicas ou exames nacionais:
caracterizam-se pela preparação de discentes para participação em competições
acadêmicas ou exames nacionais de diferentes áreas do conhecimento.
2.4.6 Treinamentos esportivos: caracterizam-se pelo treinamento regular de
modalidades esportivas, de forma sistemática.
2.4.7 Produção de materiais didáticos audiovisuais ou multimídia: caracterizam-se
pela elaboração de materiais didáticos em formato áudio, visual e/ou multimídia, vinculado
a disciplinas e/ou programas em EaD.

III. III. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INSCRIÇÃO

3.1 Pertencer ao quadro de servidores do IF Goiano – Campus Avançado Ipameri.
3.1.1 Docente substituto poderá ser proponente de projeto de ensino desde que o prazo de
vigência do projeto coincida com o período de seu vínculo institucional.
3.2 Não estar com pendências nos projetos desenvolvidos no âmbito do Comitê de Ensino.
3.3 Não se encontrar licenciado ou afastado de suas funções no IF Goiano – Campus
Avançado Ipameri.
3.4 Apresentar declaração da chefia imediata (Parecer da chefia imediata – ANEXO I)
confirmando disponibilidade para execução da proposta de acordo com sua programação
de trabalho.
§1º - É condição prévia para que discentes participem de projetos de ensino a não
existência de pendências junto à Biblioteca e Secretaria;
§2º - No caso do projeto contar com a participação de discente menor, seja como voluntário
ou bolsista, será necessária a apresentação da autorização dos responsáveis para
realização das atividades programadas (Autorização do responsável – ANEXO II).
3.5 As ações de ensino devem considerar:
3.5.1 Os prazos definidos no item VI deste Edital;
3.5.2 Atendimento das normatizações: Regulamento de Atividades Docentes do IF Goiano,
aprovado pela Resolução nº 107/2018/CS/IF Goiano de 07 de dezembro de 2018;
3.5.3 O mesmo projeto ou similar não ter sido aprovado por outros editais da Reitoria, ou
de demais Campi do IF Goiano no mesmo semestre;
3.5.4 Coordenador(a) proponente possuir currículo na plataforma Lattes atualizado nos
últimos seis meses.
3.5.5 Os projetos devem ser destinados à comunidade interna (discentes,
docentes, técnicos administrativos e pais/responsáveis dos discentes) do Instituto Federal
Goiano – Campus Avançado Ipameri;
3.5.6 Os projetos de ensino deverão prever prazo máximo de execução limitado à vigência



do presente edital, definindo data de início e de conclusão.

IV IV DAS ATRIBUIÇÕES DOS PARTICIPANTES

4.1 Do(a) Coordenador(a) do Projeto de Ensino
4.1.1 Realizar o cadastro e entrega de toda a documentação exigida para inscrição, junto
ao Comitê de Ensino do Campus Avançado Ipameri, através do Módulo de Submissão de
Projetos de Ensino do SUAP;
4.1.2 Orientar o(s) discente(s) nos aspectos técnico, científico e pedagógico, em tempo
adequado à execução do Projeto;
4.1.3 Providenciar a substituição do discente, quando for o caso, informando ao Comitê de
Ensino, através do “Formulário para alteração em projeto de ensino” (ANEXO III), via Módulo
de Submissão de Projetos de Ensino no sistema SUAP;
4.1.4 Coordenar, acompanhar e avaliar a execução do Projeto;
4.1.5 Certificar que a ação de ensino aprovada e as atividades programadas sejam
fielmente cumpridas;
4.1.6 Encaminhar ao Comitê de Ensino relatório final das ações do Projeto, conforme
 “Formulário para apresentação de relatório final” (ANEXO VI) até, no máximo 60 (sessenta)
dias após o encerramento das atividades previstas, sob pena de ser considerado
inadimplente e impossibilitado de concorrer aos editais institucionais de ensino pelo período
de 12 meses;
4.1.7 Verificar possíveis pendências dos participantes do projeto  quanto aos anexos a
serem preenchidos e incluídos no sistema SUAP e, quando for o caso, comunicar aos
membros da equipe do projeto a necessidade de envio dos arquivos pendentes no referido
sistema.
4.2 Do(s) Discente(s)
4.2.1 Participar, presencialmente, de todas as ações do projeto/programa, exceto para
projetos que façam uso de momentos semipresenciais ou momentos à distância, definidos
no projeto;
4.2.2 Executar as ações planejadas, cumprindo o cronograma estabelecido e suas metas;
4.2.3 Destinar, no mínimo, 05 (cinco) horas semanais para o desenvolvimento das
atividades de ensino;
4.2.4 Verificar, quando for o caso, possíveis pendências de anexos a serem preenchidos e
incluídos no sistema SUAP.

V V DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO

5.1 São documentos necessários para inscrição:
5.1.1 Currículo Lattes do(a) Coordenador(a) Proponente, atualizado nos últimos seis meses
(ANEXO IV);
5.1.2 Parecer da Chefia Imediata (ANEXO I);
5.1.3 Autorização do Responsável do discente menor de idade (ANEXO II), caso haja
participação de discente com essas características;
5.1.4 Nada consta da Biblioteca e da Secretaria do Campus Avançado Ipameri por parte de
cada discente.
5.2 Propostas apresentadas com documentação incompleta serão indeferidas no ato da
avaliação pelo Comitê de Ensino local.

VI CRONOGRAMA
EVENTO DATA

Lançamento do Edital 07/03/2022

Período de inscrição dos projetos Fluxo Contínuo
(07/03/2022 a 30/11/2022)

Tomando por base as datas do seu
calendário de reuniões ordinárias (ou
extraordinárias, quando houverem), o



Avaliação e resultado preliminar Comitê de Ensino terá até 10 (dez) dias
para publicar no site oficial do Campus

Avançado Ipameri seu parecer e o resultado
preliminar dos projetos de fluxo contínuo

inscritos.

Prazo para recurso Até 24 (vinte e quatro) horas úteis após a
divulgação do resultado preliminar.

Resultado final

Até 24 (vinte e quatro) horas úteis após a
divulgação do resultado preliminar, caso

não sejam apresentados recursos e até 48
(quarenta e oito) horas úteis se forem

apresentados recursos.
Data limite para encerramento de

projetos 09/12/2022

Entrega de Relatório Final Até 60 dias após o encerramento do projeto

VII DOS PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO E TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS DE
ENSINO

7.1 O projeto deverá ser cadastrado pelo(a) Coordenador(a) proponente mediante
submissão, via Módulo de Submissão de Projetos de Ensino do SUAP, com  todos os
documentos necessários.
7.2 O Comitê de Ensino local será a única instância responsável pela emissão de parecer
técnico-pedagógico, que poderá ser:
7.2.1 Aprovado: neste caso, a proposta poderá ser executada a partir de sua aprovação;
7.2.2 Reprovado: na hipótese da proposta não configurar um projeto de ensino, não ser
viável financeiramente ou incoerente do ponto de vista pedagógico.

VIII DA SELEÇÃO, ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1 As propostas serão avaliadas conforme os seguintes critérios:

Nº ITENS PONTUAÇÃO MÁXIMA

1
Enquadramento da proposta como projeto de
ensino. Eliminatória

2 Justificativa/Relevância. 20

3 Clareza e consistência dos objetivos. 20

4 Clareza e consistência da metodologia. 20

5 Cronograma de Execução. 10

6
Adequação à modalidade escrita padrão da
Língua Portuguesa. 10

7 Adequação às normas da ABNT. 10

8
Viabilidade de execução (estrutural,
financeira, temporal, pedagógica). 10

Total 100

8.2 As propostas inscritas serão avaliadas pelos membros do Comitê de Ensino, ou por
avaliadores internos ou externos ao Campus, nomeados pelo Comitê de Ensino ad hoc em
função das características técnicas específicas de cada projeto, seguindo os critérios
constantes no quadro acima.

8.3 A pontuação da proposta (P) será o resultado da soma das notas atribuídas pelo Comitê
de Ensino, expressa por P = Σ (N), onde:

P = pontuação final da proposta obtida a partir da soma das avaliações de cada
critério;



N = nota obtida em cada critério a partir das avaliações;

8.4 As propostas poderão ser aprovadas o u reprovadas. Para serem aprovadas
deverão atingir pontuação igual ou superior a 60% (sessenta por cento) do total de pontos
possíveis, de acordo com o quadro de pontuação.

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

IX DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

9.1 A lista dos Projetos de Ensino será divulgada na página eletrônica do Campus,
constando apenas os resultados: aprovado ou reprovado.

X DOS RECURSOS

10.1 O(a) Coordenador(a) proponente do Projeto de Ensino poderá recorrer do resultado
divulgado pelo Comitê de Ensino, sob as formas e condições estabelecidas a seguir:
10.1.1 O recurso deverá ser interposto pelo(a) Coordenador(a) proponente, por meio do
SUAP e de requerimento próprio (Formulário para apresentação de recurso - ANEXO V),
assinado e acompanhado das justificativas cabíveis, no período máximo de 24 (vinte
quatro) horas uteis, após a publicação do resultado preliminar;
10.1.2 O requerimento deverá ser anexado pelo proponente, via módulo de submissão de
projetos de ensino do SUAP;
10.1.3 Após o julgamento dos recursos eventualmente interpostos, será publicado o
Resultado Final;
10.1.4 O Comitê de Ensino não se responsabiliza por documentos interpostos fora do prazo
estabelecido;
10.1.5 Não será aceito recurso sobre resposta do recurso.

XI DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO DE ENSINO

11.1 Será elaborado 1 (um) Relatório Final (Formulário para apresentação de relatório final
- ANEXO VI) de avaliação das ações do projeto (descritas no cronograma de execução) e de
desempenho dos discentes durante a execução do projeto, inserido no sistema SUAP, no
qual deverá constar as ações desenvolvidas pelo(a) Coordenador(a) proponente e demais
participantes, em alusão à discriminação da carga horária planejada de cada membro.
11.2 O relatório final deverá:
11.2.1 Apresentar a avaliação geral da proposta, devendo conter, obrigatoriamente, registros
(fotos, documentos, listas de frequência, entre outros) das atividades que foram desenvolvidas;
11.2.211.2.2 Relatar se os objetivos e as metas foram alcançados e se o cronograma foi executado
conforme o planejado;
11.2.311.2.3 Apresentar justificativa, objetivos, metas e/ou cronograma que tenham sido alterados ou
não realizados conforme previsto;
11.2.4 Descrever os resultados alcançados e contribuições do projeto;
11.2.5 Especificar a carga horária e a modalidade de participação no projeto de cada um
dos membros;
11.3 O relatório final será avaliado pelo Comitê de Ensino e terá parecer: aprovado e
finalizado no sistema SUAP ou pendente, até a sua regularização, para posterior
finalização.

XII DAS ALTERAÇÕES DO PROJETO

12.1 Constituem-se alterações a serem informadas ao Comitê de Ensino e solicitadas no
Módulo de Projetos de  Ensino do sistema SUAP:
12.1.1 Interrupção do projeto;
12.1.2 Reinício de projeto;



12.1.3 Alterações na equipe do projeto, tais como inclusões, exclusões, substituições,
alterações de carga horária e/ou na função no projeto, entre outras julgadas pertinentes;
12.1.4 Cancelamento do projeto.
12.2 Os pedidos de alteração ou substituição em projeto de ensino deverão ser realizados
em formulário específico (Formulário para alteração em projeto de ensino – ANEXO III) e por
solicitação no módulo de submissão de projetos de ensino do SUAP.
12.3 Em se tratando de interrupção/cancelamento das atividades, deverá ser encaminhado,
também, o relatório das atividades desenvolvidas até a data da interrupção/cancelamento,
explicitando os motivos de interrupção/cancelamento das atividades.

XIII DA CERTIFICAÇÃO E EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

13.1 Os membros da equipe e o(a) Coordenador(a) do Projeto de Ensino poderão emitir as 
declarações de participação e/ou o Certificado pelo Módulo de Ensino do SUAP. No caso dos
certificados, apenas será possível a sua emissão após a conclusão do projeto de ensino.

XIV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 Não existe a figura do(a) Vice Coordenador(a) em projetos de ensino.
14.2 A avaliação de projetos de ensino submetidos acontecerá respeitando-se o calendário
de reuniões ordinárias do Comitê de Ensino, ou extraordinárias, quando houverem, em
conformidade com a Orientação Normativa Nº 03/2016 de 21 de dezembro de 2016.
14.3 Os casos omissos serão analisados pelo Comitê de Ensino do IF Goiano – Campus
Avançado Ipameri.

Ipameri, 07 de março de 2022.

Juliana Cristina da Costa Fernandes
Diretora do Campus Avançado
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