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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO - 

CAMPUS RIO VERDE 

 

Edital nº 04, de 19 de março 2018 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus Rio Verde (IF Goiano – 

Campus Rio Verde), por meio da Diretoria de Ensino e considerando a Orientação Normativa nº 

03/PROEN, de 21 de dezembro de 2016, que orienta a criação, a composição e o funcionamento dos 

Comitês de Ensino; o Regulamento de Atividades Docentes do IF Goiano, que dispõe sobre o 

regulamento de atividades docentes do IF Goiano; e o Plano de Desenvolvimento Institucional do IF 

Goiano 2014-2018, torna pública a abertura de inscrições para implementação de Projetos de Ensino no 

ano de 2018. 

 

1. DOS OBJETIVOS 

I. Implementar iniciativas e experiências didáticas e metodológicas, tais como projetos interdisciplinares 

integradores; projetos de acesso, permanência e êxito, contemplando grupos de estudos, nivelamento de 

estudos; preparação para competições acadêmicas e exames nacionais (ENEM, Olimpíadas), que 

possibilitem a melhoria do ensino-aprendizagem no IF Goiano – Campus Rio Verde. 

 

II. Produzir estudos sobre as práticas de ensino na Educação Profissional, tendo em vista a diversidade 

de contextos: espaços de aprendizagem, recursos e instrumentos didáticos, experiências e trajetórias 

formativas docentes e discentes no IF Goiano – Campus Rio Verde. 

 

III. Fomentar a pesquisa científica e tecnológica no campo do ensino e educação no IF Goiano, 

ampliando a produção acadêmico-científico-cultural na Instituição. 

 

IV. Contribuir com a dinamização do processo de ensino, sua relação com o conhecimento e com a 

produção de aprendizagens significativas. 

 

V. Investigar sobre as questões que envolvem a retenção e evasão dos discentes. 

 

VI. Fomentar a reflexão e o aprofundamento das propostas político-pedagógicas de ensino no IF Goiano 

nos cursos nível médio/técnico, proeja, de graduação e de pós-graduação. 

 

VII. Promover a dinamização curricular e valorizar o envolvimento ativo dos docentes e discentes em 

atividades relativas ao ensino, dentro do IF Goiano – Campus Rio Verde. 
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2. CRONOGRAMA  

Tabela1. Cronograma geral do processo seletivo de Projetos de Ensino 

Etapas Datas 
Período de inscrições (gratuita) 19 de março a 08 de abril de 2018. 

Local de Inscrições via e-mail: comite.ensino.rv@ifgoiano.edu.br 

Análise e julgamento das propostas Até  11/04/2018 

Divulgação do Resultado  Final 

Preliminar 

Até 12 de abril  de 2018 em 

www.ifgoiano.edu.br/rioverde 

Prazo para protocolar recursos ao 

resultado 

Até 24h após a publicação do Resultado Final Preliminar, 

enviados no e-mail: comite.ensino.rv@ifgoiano.edu.br 

Publicação do Resultado Final Definitivo Até 13 de abril de 2018, em 

www.ifgoiano.edu.br/rioverde 

Entrega dos horários dos discentes 

contemplados com bolsa, na Diretoria de 

Ensino, e início das Atividades nos 

Projetos de Ensino 

16 de abril de 2018, na Gerência de Ensino Médio e 

Técnico e, ou Gerência de Ensino de Graduação (Amauri 

ou Joraci) das 7:30 às 19:00h. 

 

2.1. Serão contemplados até 20 (vinte) projetos de ensino, cada um com 01 (um) discente bolsista. 

2.2. O valor de cada bolsa é de R$ 400,00 (discente matriculado em curso técnico, Proeja, graduação e 

pós-graduação), concedido no período de abril a dezembro de 2018. 

 

3. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DO SERVIDOR  

3.1. Para cadastrar projetos, o servidor, pertencente ao quadro permanente, deverá:  

I. Pertencer ao quadro de pessoal do IF Goiano – Campus Rio Verde. 

II. Não estar inadimplente com os programas institucionais desenvolvidos pelo IF Goiano.  

III. Não se encontrar aposentado ou em situação equiparada. 

IV. Não se encontrar licenciado ou afastado de suas funções no IF Goiano. 

V. Possuir currículo na Plataforma Lattes atualizado no mês da solicitação. 

3.2. O servidor estará impedido de cadastrar projetos caso: 

I. Não tenha apresentado relatórios, ou esteja com documentação pendente em projetos de ensino 

anteriores. 

II. Já esteja atuando em projetos de ensino, conforme prescrito no item 4.3 deste edital. 

3.3. Só serão aceitos projetos dentro do prazo de inscrições do Edital (prazo final de recebimento 

estabelecido no Item 2). 

 

4. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO DO DISCENTE NO PROJETO  

 4.1. Para participar de projetos, o discente deverá: 

I. Ser indicado pelo orientador.  

II. Ser discente regularmente matriculado no IF Goiano - Campus Rio Verde.  

III. O discente que esteja cursando o penúltimo semestre da matriz curricular do curso, só poderá 

participar do projeto cujo encerramento coincida com a finalização do curso. 

IV. Dispor de horários que sejam compatíveis com o plano de atividades do projeto.  

4.2. Para permanecer no projeto e manter a bolsa durante a vigência das atividades, o discente deverá: 

I. Manter média escolar igual ou superior a 60% (sessenta por cento) nas disciplinas cursadas durante a 

vigência no projeto. 

II. Possuir frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento).  

4.3. Apresentar disponibilidade de no mínimo 20 (vinte) horas semanais para o desenvolvimento das 

atividades do projeto. 

4.4. Para concorrer na categoria bolsista o aluno não poderá ter vínculo empregatício, nem receber 

salário ou remuneração decorrente do exercício de atividades de qualquer natureza, inclusive outras 
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modalidades de bolsa (PIBIC/PIBITI/PIBID), estágios remunerados, monitorias etc, durante a vigência 

da bolsa, exceto auxílio de assistência estudantil. 

4.5. O não cumprimento dos requisitos e compromissos mencionados nos itens 4.1 e 4.2 poderá implicar 

na perda da bolsa e desligamento automático do estudante do projeto de ensino, mediante análise 

realizada pelo orientador do projeto e pelo Comitê de Ensino. 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE O PROGRAMA  

5.1. Os projetos, cuja proposta sem os anexos, deverão ter no máximo 5(cinco) páginas e terão duração 

de 9 (nove) meses, contados a partir da data de aprovação pelo Comitê de Ensino. 

5.2. A equipe participante do projeto será composta por, no mínimo, um servidor coordenador do projeto 

e um discente regularmente matriculados em cursos técnicos, de graduação ou pós-graduação no IF 

Goiano – Campus Rio Verde. 

5.3.  Para um mesmo projeto de pesquisa serão aceitos um aluno bolsista e alunos voluntários, desde 

que seja apresentado um plano de trabalho com atividades justificadas para cada aluno. 

5.4. É permitido ao servidor atuar de modo concomitante em projetos de ensino nas seguintes condições: 

5.4.1 se coordenador de um projeto, no máximo como colaborador de outro projeto de ensino. 

5.4.2 se colaborador, em no máximo três projetos de ensino. 

5.5. O cronograma de execução das atividades do projeto deverá ser elaborado a partir da data prevista 

para o resultado final, conforme o item 2. 

5.6. Os discentes poderão participar apenas de um projeto de ensino a cada vez. 

5.7. O coordenador será responsável por acompanhar a frequência do discente, a participação no projeto 

e qualquer alteração e,ou desligamento de discente o orientador deverá comunicar imediatamente ao 

Comitê de Ensino, caso contrário o aluno e o orientador ficarão em débito com o Programa de Projetos 

de Ensino. 

5.7.1 O coordenador será responsável por enviar para o e-mail da Comitê de Ensino o relatório 

parcial das atividades do projeto, juntamente com a cópia do histórico escolar do(s) 

orientando(s), até no máximo na segunda quinzena de agosto de 2018. 

5.7.2 O coordenador será responsável por enviar para o e-mail da Comitê de Ensino o relatório 

final das atividades do projeto, juntamente com a cópia do histórico escolar do(s) orientando(s), 

em até 30 dias após o término da vigência do edital. 

5.8. O Coordenador do Projeto que tiver o relatório final reprovado, ou não entregue nos prazos 

estabelecidos, torna-se inadimplente e impedido de participar de novos editais da Diretoria de ensino, 

por um período de 1 (um) ano. 

5.9. O projeto homologado deverá obter, no mínimo, nota 6,0 (seis), sendo a média aritmética das notas 

de dois avaliadores, para ser considerado aprovado pelo Comitê de Ensino conforme critérios 

estabelecidos no ANEXO IV. 

5.10. O relatório final será avaliado pelo Comitê de Ensino e poderá receber uma das seguintes 

indicações: aprovado, aprovado com ressalva ou reprovado. 

5.10.1 O projeto de ensino será considerado concluído quando o relatório final receber parecer 

aprovado. 

5.10.2 O Coordenador de Projeto, cujo relatório final receber parecer aprovado com ressalva, 

terá um prazo máximo de 7 (sete) dias para fazer as correções e reencaminhá-lo ao Comitê de 

Ensino para avaliação conclusiva. 

5.11. Orientadores e estudantes em débito com o Projeto de Ensino (como por exemplo: não entregar os 

relatórios finais, documentos comprobatórios, etc.) estarão automaticamente DESCLASSIFICADOS 

podendo voltar a concorrer na próxima vigência (ano), caso a inadimplência tenha sido corrigida. 

5.12. O orientador deverá propor projeto que seja possível de ser executado com instalações, recursos, 

equipamentos e reagentes já disponíveis e em bom estado de conservação no IF Goiano, sendo esta 

possibilidade evidenciada na Viabilidade Financeira apresentada no projeto. 
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5.13. A Coordenação do programa do campus Rio Verde poderá cancelar ou suspender bolsas a qualquer 

momento, caso o não cumprimento das normas deste edital. 

5.14. No caso dos projetos de ensino que envolvam seres humanos ou animais apresentar junto ao 

relatório parcial o parecer de aprovação emitido pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) ou pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) do Instituto Federal Goiano, de acordo com as 

características da pesquisa. 

5.15. É de responsabilidade do coordenador do projeto zelar pela sua segurança e dos discentes no 

andamento do mesmo.  

 

6. DA INSCRIÇÃO 

6.1. As inscrições deverão ser enviadas para o e-mail: comite.ensino.rv@ifgoiano.edu.br, respeitando 

os dias estabelecidos.  

6.2. Não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido no item 2. 

6.3. Os documentos recebidos fora do prazo não serão considerados para inscrição.  

6.4. Os documentos necessários para inscrição, que deverão ser enviados em formato .pdf, são: 

a) Formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado (ANEXO I); 

b) Ficha de Inscrição do Aluno devidamente preenchido e assinado (ANEXO II); 

c) Projeto de ensino, preenchido de acordo com modelo previsto no ANEXO III; 

d) Currículo Lattes do coordenador, atualizado no mês de inscrição; 

e) Documentos do discente bolsista: 

-Cópia do CPF; 

- Comprovante de matrícula atualizado; 

- Histórico Escolar atualizado do aluno; 

- Termo de concordância assinado pelo aluno, (ANEXO V). 

- Declaração que não possui vínculo empregatício do(s) aluno(s), (ANEXO VI); 

f)  Documentos do discente voluntário: 

- Comprovante de matrícula atualizado; 

- Histórico Escolar atualizado do(s) aluno(s); 

- Termo de concordância assinado pelo(s) aluno(s), conforme modelo próprio (Anexo VII); 

7. VIGÊNCIA DA BOLSA 

7.1.  A vigência da bolsa seguirá o cronograma de execução estabelecido pelo IF Goiano, conforme 

segue: 

7.1.1 Discente Bolsista: 15 de abril até 15 de dezembro. 

7.1.2 Discentes Voluntários:  não recebe bolsa. 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Quaisquer recursos provenientes do processo seletivo, bem como dúvidas e casos omissos, não 

previstos neste edital, serão analisados pelo Comitê de Ensino do IF Goiano - Campus Rio Verde.  

 

Rio Verde, 19 de março de 2018. 

 

Haihani Silva Passos 

Gerente de Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio 

 

Alessandro Ribeiro de Morais 

Gerente de Ensino de Graduação 

Edson Luiz Souchie 

Diretor de Ensino 

 

Comitê interno de Projetos de Ensino – Campus Rio Verde: Wilciene Nunes do Vale, 

Rúbia Cristina Arantes Marques, Caike da Rocha Damke, Fábio Martins Vilar de Carvalho, Josiane 

Lopes Medeiros e Cristiane Alvarenga Gajo 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO – CAMPUS RIO 

VERDE 

 

Edital nº 04, de 19 de março 2018 

 

ANEXO I 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE PROJETO DE ENSINO 

Servidor proponente:  

Servidor(es) 

participante(s): 

 

Discente Bolsista:  

Discente Voluntário:  

Área de atuação:  

Título do projeto:  

Data:  

Declaro para os devidos fins estar ciente e cumprir todos os requisitos previstos no Edital 04, de 19 de 

março de 2018. 

 

Assinatura do Coordenador do Projeto  

Nome do Coordenador 

Instituto Federal Goiano –campus Rio Verde 

 

 

Assinatura dos membros da equipe participante: 

 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________ 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO – CAMPUS RIO 

VERDE 

 

Edital nº 04, de 19 de março 2018 

 

ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO DO ALUNO  

 

Nome Completo, sem abreviação: 

 

Sexo: 

 

CPF: 

 

Data de nascimento: 

 

Email: 

 

Endereço residencial, CEP, Cidade, UF: 

 

 

Telefone para contato (indique pelo menos 1 móvel e 1 fixo): 

 

 

Dados Bancários (o Titular deve ser o beneficiário da bolsa)  (somente para aluno bolsista)     

    

 número do banco:                         nº agência:                             nº. da conta corrente: 

Nome do curso: 

 

Número de matrícula: 

 

Período que está cursando atualmente: 

 

Mês/ano de conclusão do curso: 

 

Data:                                                                       Assinatura:  
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO - CAMPUS RIO 

VERDE 

 

Edital nº 04, de 19 de março 2018 

 

ANEXO III 

MODELO PARA PROJETO DE ENSINO 

1. TÍTULO DO PROJETO 

2. IDENTIFICAÇÃO 

Coordenador (a): Inserir aqui o nome completo do(a) Orientador(a) 

Colaboradores: Inserir aqui o nome completo e função (docente ou técnico administrativo) 

Aluno Candidato a bolsa: Inserir o nome completo do aluno 

Aluno Voluntário: Inserir o nome completo do aluno 

Área(s) de conhecimento:  

Público-alvo: estimar quantidade de pessoas, turmas das disciplinas X, Y, Z 

Local: estimativa de locais – salas de aulas, laboratórios do Campus, etc. - a serem utilizados 

3. JUSTIFICATIVA  

4. OBJETIVOS  

4.1 Objetivo geral 

4.2 Objetivos específicos 

5. METODOLOGIA 

6. REFERÊNCIAS 

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

8. RESULTADOS ESPERADOS  

9. VIABILIDADE DE EXECUÇÃO (estrutural, financeira, temporal, pedagógica) 

10. EQUIPE EXECUTORA 

 

Nome 

 

Titulação 

 

Instituição 

 

Função no 

Projeto 

Carga horária 

semanal 

referente às 

atividades do 

projeto 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO - CAMPUS RIO 

VERDE 

 

Edital nº 04, de 19 de março 2018 

 

ANEXO IV 

FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE PROJETO DE ENSINO 

Avaliador(a):  

Coordenador (a):  

Equipe participante:  

Título do projeto: 

 

ITENS DE AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES PONTOS 

JUSTIFICATIVA:  (2,0) fundamentar a proposta do projeto, indicando 

sua relevância. 

    

OBJETIVOS (1,0) sintetizou, de forma clara e objetiva, a finalidade 

geral do projeto e indicou todos os objetivos específicos a serem 

alcançados, explicitando os produtos de cada objetivo. 

    

METODOLOGIA (2,0) descreveu detalhadamente a metodologia a ser 

empregada na execução do 

projeto e a estratégia adotada para alcançar os objetivos propostos 

    

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (1,0) especificou no quadro as 

atividades previstas e os 

respectivos responsáveis 

    

VIABILIDADE FINANCEIRA (1,0)      

RESULTADOS ESPERADOS (2,0)     

REFERÊNCIAS (1,0)     

TOTAL (máximo 10 pontos)   

PARECER DEFINITIVO 

(    )recomendado        (   )recomendado com ressalvas      (  ) não recomendado 
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Detalhe os pontos relevantes que o(a) levaram a avaliar positiva ou negativamente as questões 

acima. 

 

 

 

 

 

Assinatura do Avaliador  

Nome do Avaliador 

Instituto Federal Goiano –Campus Rio Verde 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO - CAMPUS RIO 

VERDE 

 

 

 

Edital nº 04, de 19 de março de 2018 

 

ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE 20 HORAS SEMANAIS DO ALUNO 

BOLSISTA 

 

 

Declaro para todos os fins de direito, junto ao Instituto Federal Goiano campus Rio Verde que eu, 

(inserir nome completo), portadora/portador do CPF (inserir número do CPF), 

candidata/candidato ao Projeto de Ensino do Instituto Federal Goiano - Campus Rio Verde, 

declaro, conforme o Edital nº 04, de 19 de março de 2018, que reconheço e estou de acordo 

com a exigência de disponibilidade de, no mínimo, 20 horas semanais de dedicação às 

atividades do Projeto de Ensino. 

 

 

Cidade, GO, dia de mês de ano. 

 

 

 

 

 

Assinatura digitalizada Aluno  

Nome do Aluno  

Instituto Federal Goiano –Campus Rio Verde 

 

 

 

 

 



11 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO - CAMPUS RIO 

VERDE 

 

 

 

Edital nº 04, de 19 de março de 2018 

 

ANEXO VI 

 

 

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO ALUNO BOLSISTA 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro para todos os fins de direito, junto ao Instituto Federal Goiano campus Rio Verde que eu,               

( inserir nome completo) portador(a) de matricula nº (inserir número de matrícula), do RG nº (inserir 

número) e do CPF nº (inserir número), não recebo remuneração proveniente de vínculo empregatício ou 

funcional, como também não recebo qualquer modalidade de bolsa, seja de estágio, de monitoria ou de 

qualquer projeto da instituição ou de outra Instituição de Ensino, Pesquisa ou Extensão. Assumo toda e 

qualquer responsabilidade pelas informações prestadas em observância aos artigos 297-299 do Código 

Penal Brasileiro e ao Regulamento do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e 

Tecnológica do Instituto Federal Goiano. 

 

Cidade, GO, dia de mês de ano. 

 

 

 

 

 

Assinatura digitalizada Aluno  

Nome do Aluno  

Instituto Federal Goiano –Campus Rio Verde 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO - CAMPUS RIO 

VERDE 

 

 

Edital nº 04, de 19 de março de 2018 

 

ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE NO MÁXIMO 20 HORAS SEMANAIS – 

ALUNO VOLUNTÁRIO 

 

 

Declaro para todos os fins de direito, junto ao Instituto Federal Goiano campus Rio Verde que eu,  

( inserir nome completo) , portadora/portador do CPF( inserir número do CPF), candidata/candidato ao 

Projeto de Ensino do Instituto Federal Goiano - Campus Rio Verde, declaro, conforme o Edital nº 04, 

de 19 de março de 2018, que reconheço e estou de acordo com a exigência de disponibilidade de, no 

máximo, 20 horas semanais de dedicação às atividades do Projeto de Ensino. 

 

Rio Verde-GO, dia de mês de ano. 

 

 

 

Assinatura digitalizada da candidata/do candidato voluntário(a) 

Instituto Federal Goiano –Campus Rio Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


