SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
Chamada Pública n° 09/2017 - PROEXT/IFAP
SELEÇÃO PARA OS CURSOS DE AUDIOVISUAL DO PLANO DE CULTURA DO IFAP
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá - Ifap, por meio da Pró-Reitoria
de Extensão Proext, no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura das inscrições para
os cursos de audiovisual previstos no Plano de Cultura do Ifap para o campus Santana.
1. DOS CURSOS E VAGAS OFERTADAS:
1.1 A presente Chamada Pública diz respeito ao preenchimento de 100 vagas distribuídas
igualmente entre 04 (quatro) cursos de audiovisual que são os seguintes: Curso de Fotografia
digital para cinema (60h/a); Curso de Produção de Documentário (60h/a); Curso de Direção
Cinematográfica (60h/a); Curso de Cineclubismo Ficção (40h/a).

1.2 Cada turma dos cursos ofertados deverá ser composta por, no máximo, 25 alunos. Essas vinte
e cinco vagas, sempre que o número de inscritos permitir, devem ser distribuídas da seguinte
forma: 04 (quatro) vagas para servidores do Ifap, 08 (oito) vagas para estudantes do Ifap e 13
(treze) vagas para o público externo.

1.3 As aulas dos cursos objeto desta Chamada Pública acontecerão nas dependências do IFAPCampus Santana :Rodovia Duca Serra, 1133, Bairro Fonte Nova, Santana-AP.
2. DA INSCRIÇÃO E DA SELEÇÃO
2.1 As inscrições deverão ser feitas presencialmente no Departamento de Extensão do IFAP campus Santana.
2.2 Os candidatos serão selecionados por ordem de inscrição;
2.3 O candidato deve apresentar os seguinte documentos para efetuar sua inscrição:
a) Ficha de inscrição preenchida (Anexo I);
b) Carteira de identidade (original e cópia);
c) Cadastro de Pessoa Física (original e cópia, caso o número do mesmo não conste no RG);
d) No caso de candidatos menores de idade, é obrigatório o preenchimento, pelos pais ou
responsáveis, do campo destinado para esse fim na ficha de inscrição;
e) Autorização de participação assinada pela chefia imediata (Anexo II) no caso de servidores
do Ifap;
2.4 Os nomes dos candidatos selecionados na inscrição, aptos à realização dos cursos, serão
divulgados no site oficial do Ifap www.ifap.edu.br no dia 05 (cinco) de dezembro de 2017.
3. DA CERTIFICAÇÃO
3.1 Os certificados serão emitidos pelo campus Santana do Ifap, com a respectiva carga horária

e conteúdo do curso e entregue aos participantes que obtiverem, pelo menos, 70% da frequência
em cada curso curso.
4. CRONOGRAMAS
4.1 – Abaixo, segue o cronograma de inscrição para esta Chamada Pública:

Cronograma de inscrição
Evento

Datas/Períodos

Publicação da Chamada Pública

30/11/2017

Período de inscrição para os seguintes
cursos no Campus Santana
01/12/2017 e 04/12/2017
(08h às 12h, 14h às 18h)
05/12/2017
(até às 12h)

- Curso de fotografia digital para cinema;
- Curso de produção de documentário;
- Curso de direção cinematográfica;
- Curso de cineclubismo;

Divulgação da lista de inscritos para os
seguintes cursos:
05/12/2017
(a partir das 14h)

- Curso de fotografia digital para cinema;
- Curso de produção de documentário;
- Curso de direção cinematográfica;
- Curso de cineclubismo;
Período de aulas dos seguintes cursos:

- Curso de fotografia digital para cinema;

06/12/2017 a 22/12/2017

- Curso de produção de documentário;
- Curso de direção cinematográfica;
Período de aulas do seguinte curso:

11/12/2017 a 22/12/2017

- Curso de cineclubismo;

4.2 – Os cronogramas de realização dos cursos acontecerão conforme informações constantes na
tabela abaixo:

Cronograma de oferta de cursos
Item Nome do Curso
01

Curso de
fotografia digital
para cinema 60h/a

Dias
de aula

Período

06/12/2017
a
seg. a sáb.
22/12/2017

Horário
das aulas

Distribuição de
vagas

8h às 12h

04 servidores
13 púb. externo
08 alunos Ifap

02

Curso de Produção seg. a sáb. 06/12/2017
de Documentário a
60h/a
22/12/2017

8h às 12h

04 servidores
13 púb. externo
08 alunos Ifap

03

Curso de direção seg. a sáb. 06/12/2017
cinematográfica a
60h/a
22/12/2017

14h às 18h

04 servidores
13 púb. externo
08 alunos Ifap

04

Curso de
cineclubismo 40h/a

seg. a sex.. 11/12/2017

a
22/12/2017

14h às 18h

04 servidores
13 púb. externo
08 alunos Ifap

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 A inscrição do candidato implica na tácita aceitação pelo mesmo das condições
estabelecidas nesta Chamada Pública.
5.2 Este processo seletivo não é passível de recurso;
5.3 Os casos omissos nesta Chamada Pública serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão do
Ifap.

Macapá - AP, 30 de novembro de 2017.

(Original Assinada)
ÉRIKA DA COSTA BEZERRA
Pró-Reitora de Extensão
Portaria n° 439/2014/GR/IFAP
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ANEXO I
Ficha de Inscrição

Nome:
Telefone:

E-mail:

Escolaridade:
( ) Nível Médio - ( ) Nível Superior - ( ) Especialista - ( ) Mestre - ( ) Doutor
Endereço:
É menor de idade? ( ) Sim - ( ) Não
Nome do curso para o qual deseja se inscrever:

Campo obrigatório para candidatos menores de idade:
Eu, ________________________________________, portador do
RG____________________ e do CPF____________________declaro, para os devidos fins,
que sou responsável legal do(a)
menor_______________________________________________________________e que o
(a) mesmo (a) tem minha autorização para fazer sua inscrição e participar do
curso_________________________________________________promovido pelo Plano de
Cultura do Ifap através da Chama Pública 009/2017 Proext/Ifap. Nesse sentido, dato e assino:
___________________________________________
Assinatura do responsável do (a) menor

Data:____/____/__________

Assinatura do servidor da Proext/Ifap responsável pela inscrição:

Data da inscrição:
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ANEXO I I
AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO
(somente para servidores do Ifap)
Nome:
CPF:

RG:

SIAPE:

Função:
Regime de Trabalho:
Lotação:
Requerimento

de

Autorização

para

realizar

inscrição

no

Curso

_____________________________________________________________________________,
ofertado pela Pró-Reitoria de Extensão através Plano de Cultura do Ifap, projeto aprovado pelo
Programa Mais Cultura nas Universidades, ação interministerial entre o Ministério da Cultura e o
Ministério da Educação. O referido curso acontecerá do dia ______ ao dia _____ das____:___h
às ___:___h;
Parecer da Chefia Imediata: ( ) Favorável ( ) Não favorável
Observação:____________________________________________________________________

Local/Data_______/______/______
Assinatura da Chefia Imediata:_____________________
Parecer do Responsável pela Unidade de Lotação:
( ) Favorável ( ) Não favorável
Observação:________________________________________________________________

