
PROJETOS DE ENSINO 
IF Goiano 

Campus Posse

Veja o passo a passo para 
submeter o seu projeto via SUAP



O que são “Projetos de Ensino”?

• Os Projetos de Ensino consistem no conjunto de ações de 

caráter extracurricular, com vistas a solucionar ou a 

amenizar os diversos problemas detectáveis nos processos 

de ensino e aprendizagem dos cursos em funcionamento em 

nosso campus.

• As propostas deverão promover a iniciação, o nivelamento, a 

socialização ou o aprofundamento dos diversos 

componentes curriculares, em todas as áreas do 

conhecimento, prezando sempre pela interdisciplinaridade 

inerente ao ato de ensinar e de aprender.



Os projetos de ensino se dividem 
nas seguintes modalidades:

• Grupos de estudo;

• Cursos/minicursos ou oficinas;

• Atividades de ensino disciplinares, 

interdisciplinares, integradores, culturais;

• Treinamento esportivo;

• Produção de material didático áudio/visual.



Ok, como faço para 
submeter um 

Projeto de Ensino?
O seu projeto deverá ser cadastrado 

mediante a abertura de um processo 

eletrônico, via SEI/SUAP. Para submeter 

é fácil! Veja o passo a passo até o final.

Dica: antes de iniciar, leia nosso edital

com atenção. Ele está disponível aqui!

https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/component/content/article/175-destaque-posse/11444-projetos-de-ensino-de-fluxo-continuo-edital-n-01-2019.html


Veja o passo a passo!

1. Entre em nossa página para ter 

acesso ao edital e aos anexos 

necessários para a submissão do 

projeto. 

Página do campus → Ensino → Projetos de 

Ensino → Fluxo Contínuo Edital 2019/1



Acessando o 
sistema...

2. Baixar e preencher os 
Anexos I e II para a 
submissão do projeto, 
conforme as 
especificações do edital;

3. Acessar o SUAP: 
menu

Documentos/Processos 
> Documentos 
Eletrônicos > 
Documentos > 
"Adicionar Documento 
de Texto" (botão verde 
no canto superior 
esquerdo);

4. Selecione - Tipo do 
documento: Projeto;

5. Selecione - Modelo 
de Documentos de 
Texto: Projeto Padrão;



Já estamos 
quase 

concluindo...

6. 
Assunto: Projeto 

de ensino + 
Título do projeto;

7. Na parte superior, clicar 
no botão "Editar"; Atenção: 

Caso haja alguma escrita 
no documento, apague 

tudo. (Para facilitar, clique 
no documento on-line e 

pressione as teclas Ctrl+A e 
depois Delete);

8. Copiar o conteúdo 
dos arquivos 

preenchidos no 
passo "1" e colar no 
documento on-line;

9. Em seguida clicar nos 
botões "Salvar" > 

"Concluir" > "Assinar" > 
"Finalizar Documento";

10. Com o documento 
finalizado, no lado 

superior direito clicar 
no botão "Criar 

Processo”;



Finalizando o 
processo...

11. No campo 
Interessados colocar o(s) 
nome(s) da(s) pessoa(s) 
responsável(s) pelo 
projeto;

12. Tipo do Processo: 
Ensino:

Requerimentos/Documentos;

13. Assunto: Nome 
do projeto;

14. Setor de criação: 
Selecione o setor no qual 
é pertencente;

15. Caso tenha mais 
algum documento a ser 
anexado, basta clicar em 
um dos botões “Adicionar 
Documento Interno” ou 
“Adicionar Documento 
Externo”;

16. FIM!Após a inserção 
de toda a documentação, 
basta clicar no botão 
“Encaminhar”, selecionar 
a opção Sem despacho e 
selecionar o setor GE-
POS.



Pronto! Você 
submeteu seu Projeto 

de ensino!
Agora lembre-se, os projetos serão 

analisados conforme o cronograma e 
normas definidos no edital. Os resultados 
serão anexados pelo Comitê de Ensino ao 

processo criado.
Caso tenha alguma dúvida, nos 

colocamos a disposição!

Comitê de Ensino Campus Posse


