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EDITAL 08/2018 
CHAMADA SIMPLIFICADA PARA PARTICIPAÇÃO EM PROJETO DE EXTENSÃO 

 
Retificado em 09 de julho de 2018 

 
DESENVOLVENDO LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS POR MEIO DA CRIAÇÃO SIMULADA DE UMA ONG – 

ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL 
 

 
O diretor-geral do câmpus São Miguel do Oeste do Instituto Federal de Santa Catarina, Diego Albino 
Martins, comunica aos interessados que estão abertas as inscrições para participação no Projeto de 
Extensão nº PJ278-2018 “Desenvolvendo Lideranças Comunitárias por Meio da Criação Simulada de 
uma ONG – Organização Não Governamental”, de acordo com as informações constantes nesta 
chamada. 
 
1. Cronograma sumário desta chamada 
 

Data/horário Atividade 

04/06/2018  Publicação da chamada e abertura das inscrições para interessados 

09/07/2018 (até 10h30min) 
06/08/2018 (até 10h30min) 

 Encerramento das inscrições 

09/07/2018 (até 19h) 
06/08/2018 (até 19h) 

 Publicação dos selecionados 

Da 1ª quinzena de agosto à 
2ª quinzena de outubro 

 Realização dos 12 encontros presenciais e execução do projeto 

 
2. Resumo do projeto 
 
O projeto baseia-se na execução do programa Liderança Comunitária, da Junior Achievement, em 
parceria com o SESC – Serviço Social do Comércio. A iniciativa busca o desenvolvimento de 
competências que permitam aos alunos participantes o destaque em suas comunidades. 
 
É prevista a realização de 12 encontros, de julho a outubro de 2018, nos quais, a partir da discussão de 
conceitos e fundamentos relacionados ao desenvolvimento socioeconômico, os participantes do 
programa irão criar de forma simulada uma ONG – organização não governamental, que deverá 
identificar, planejar e aplicar melhorias na comunidade, seja em algum espaço (rua, praça, ginásio 
público etc.) ou em alguma outra organização já existente (escola, hospital, asilo etc.). 
 
3. Objetivos do projeto 
 
Geral 
 
Desenvolver em alunos dos cursos técnicos integrados do Câmpus São Miguel do Oeste do IFSC 
competências que permitam que se destaquem em suas comunidades 
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Específicos 
 

• Analisar a situação da comunidade local à luz dos ODS – Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU – Organização das Nações Unidas; 

• Identificar iniciativa que possa melhorar um ou mais dos aspectos da comunidade local, de 
acordo com a situação atual; 

• Constituir de forma simulada uma ONG – Organização Não Governamental, que será 
responsável por implementar iniciativa de melhoria de um ou mais aspectos da comunidade 
local. 

 
4. Quem pode participar 
 
Poderão participar do projeto, estudantes regularmente matriculados em curso técnico integrado ou 
concomitante do câmpus São Miguel do Oeste do IFSC, com idade entre 15 e 19 anos. 
 

• Aos estudantes de curso técnico concomitante, além do vínculo com o IFSC, é obrigatório que 
se encontrem regularmente matriculados no ensino médio em outra instituição de ensino, 
pública ou particular; 
 

• A condição de regularidade da matrícula, tanto no IFSC quanto em eventual outra instituição 
de ensino, deverá ser mantida durante todo o período de execução do projeto (julho a outubro 
de 2018); 
 

• A restrição de faixa etária aplica-se durante o período de execução do projeto, sendo admitida 
a participação de estudantes que completem 15 anos até 01 de julho de 2018 e que não 
completem 20 anos antes de 01 de novembro de 2018. 

 
5. Agenda de encontros presenciais 
 
Os encontros presenciais serão realizados entre a 2ª quinzena de julho e a 1ª quinzena de outubro, no 
câmpus São Miguel do Oeste do IFSC. O dia da semana e o turno de realização dos encontros 
presenciais serão definidos a partir do processo de inscrição de interessados. 
 
6. Processo de inscrição 
 
Para se inscrever, os estudantes deverão acessar o formulário específico para o projeto, disponível  em 
http://portaldoaluno.smo.ifsc.edu.br/, menu superior “Permanência e Êxito”, item “Projeto Liderança 
Comunitária”. 
 
Além dos dados pessoais e de contato, os estudantes deverão informar a disponibilidade que possuem 
para participação nos encontros presenciais do projeto, indicando dia(s) da semana e turno(s), a partir 
das opções colocadas no formulário. 
 
7. Critérios de seleção 
 

http://portaldoaluno.smo.ifsc.edu.br/
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Os estudantes que atenderem aos critérios de participação serão selecionados com base na 
disponibilidade de participação nos encontros presenciais do projeto que for mais frequente, 
considerados os dados dos inscritos. 
 
Exemplo:  
 
20 estudantes se inscrevem como interessados, apresentando os seguintes dados de disponibilidade (cada 
estudante pode marcar-se como disponível em mais de um dia/turno): 
 

• 5 estudantes têm disponibilidade nas terças-feiras à tarde; 

• 10 estudantes têm disponibilidade nas terças-feiras à noite; 

• 15 estudantes têm disponibilidade nas quintas-feiras à tarde; 

• 3 estudantes têm disponibilidade nas quintas-feiras à noite. 
 
Neste caso, os encontros presenciais do projeto ficariam programados para as quintas-feiras à tarde, estando 
selecionados os 15 estudantes que informaram disponibilidade para participação neste dia da semana/turno. 
 

Serão selecionados no máximo 25 estudantes para participar do projeto. Se o número de estudantes 
com disponibilidade em um mesmo dia da semana/turno for superior a este limite, a coordenação do 
projeto irá realizar sorteio para seleção dos estudantes participantes. 
 
8. Certificação 
 
Aos estudantes que participarem com aproveitamento das atividades propostas, tomando como base 
a avaliação da coordenação do projeto, será concedido certificado de participação em projeto de 
extensão, nos termos das normativas vigentes no IFSC. 
 
9. Disposições finais e transitórias 
 
Os casos omissos da presente chamada simplificada serão resolvidos pela coordenação do Projeto de 
Extensão “Desenvolvendo Lideranças Comunitárias por Meio da Criação Simulada de uma ONG – 
Organização Não Governamental”, em comum acordo com a Coordenadoria de Extensão do câmpus 
São Miguel do Oeste do IFSC. 
 

 
DIEGO ALBINO MARTINS 

diretor-geral do câmpus São Miguel do Oeste 
 
 
 
 
 
 


