
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO

CHAMADA PÚBLICA N° 2/2019 / CExt-UDI - CAMPUS UBERLÂNDIA

  

Oferta de vagas para residência estudantil (alojamento) na 30ª Semana da

Família Rural IFTM – Campus Uberlândia 2019

O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tri ângulo Mineiro – Campus
Uberlândia – IFTM/Campus Uberlândia, Ednaldo Gonçalves, portaria número 2014 de dezembro de 2015,
publicada no diário oficial da união no dia 21 de dezembro de 2015, Seção 2, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, torna público apresente chamada pública e convida os interessados a realizar inscri ção nos termos
aqui estabelecidos.

1. APRESENTAÇÃO

A Semana da Família Rural constitui um projeto de extensão do Instituto Federal do Triângulo Mineiro - Campus
Uberlândia realizado em parceria com o Estado de Minas Gerais- por meio da Empresa de Assistência  Técnica e
Extensão Rural do Estado de Minas Gerais –EMATER-MG, com a Prefeitura Municipal de Uberl ândia, por meio
da Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento de Uberlândia – MG e o Sindicato Rural de Uberlândia.
Este projeto é dirigido a agricultores (as) e seus familiares, estudantes e comunidade em geral oriundos de
diversos municípios, tais como: Uberlândia, Campina Verde, Canápolis , Centralina, Estrela do Sul, Gurinhatã,
Ituiutaba, Monte Alegre de Minas, Nova Ponte, Pedrinópolis, Romaria, Araguari, Cachoeira Dourada, Santa
Vitória, Monte Carmelo, Prata, Indianópolis, Tupaciguara, dentre outros, al ém de alguns municípios do estado de
Goiás. O projeto oferece cursos e oficinas, resultando em profissionaliza ção do (a) agricultor (a) familiar, que pode
a partir do que aprendeu melhorar a qualidade da produção e agregar-lhe valor, além de proporcionar atualização
e conhecimento para estudantes e comunidade de um modo geral.

Num mercado cada vez mais exigente e competitivo, esse saber torna-se um instrumento por meio do qual
vislumbra-se a possibilidade de melhoria da sua condição de vida e trabalho que, em última análise, constitui o
que se entende por inclusão social e emancipação. O evento será realizado de 09 a 12 de julho de 2019 no
IFTM – Campus Uberlândia, onde utilizaremos a estrutura física do Campus para a realização dos cursos e
oficinas, com estimativa de 700 pessoas participantes.

2. DO OBJETIVO

A presente chamada visa possibilitar à participação no evento da Semana da Família Rural 2019 de não
residentes na cidade de Uberlândia. O IFTM Campus Uberlândia disponibiliza ao participante do evento,
concessão de vagas para residência estudantil (alojamento), em forma de auxílio  não financeiro, durante a
realização da Semana da Família Rural 2019. As vagas são oferecidas em conformidade com as regras
estabelecidas nesta Chamada Pública, cujas ações devem observar as condições  específicas estabelecidas que
determinam os requisitos relativos à seleção, período de estadia, ao prazo de solicitação, aos critérios de
elegibilidade, aos critérios e parâmetros objetivos de julgamento e às demais informações necessárias para a
concessão de residência estudantil (alojamento).

3. INSCRIÇÃO

A inscrição será realizada pela EMATER juntamente com a inscrição  no evento Semana da Família Rural 2019.
A EMATER encaminhar á, por relatório, para o e-mail da Coordena ção de extensão do IFTM – Campus
Uberlândia, < extensao.udi@iftm.edu.br >, a lista final dos inscritos seguindo os prazos previstos nesta Chamada
Pública.

4. DAS REGRAS GERAIS

As inscrições ocorrerão no período de 04/06/2019 a 28/06/2019, conforme orientações  disponibilizadas pela
EMATER. Para que o pedido seja analisado, o estudante deverá preencher os seguintes requisitos:

a. Ser inscrito no evento;

b. Ser maior de 18 anos ou de 14 anos e ter um responsável acompanhante;

c. Não residir em Uberlândia;

d. Apresentar comprovante de identidade (RG);



e. Apresentar comprovante de endereço;

f. Efetuar corretamente a inscrição respeitando os termos e os prazos estabelecidos neste edital;

g. Ocorrendo uma quantidade de inscrições superior ao total de vagas disponibilizadas a Sele ção ocorrerá por
sorteio.

5. DAS VAGAS

Serão ofertadas 50 (cinquenta)  vagas em alojamento no IFTM Campus Uberlândia. Poderá, a critério da
Instituição, ser aumentada a oferta de vagas em caso de disponibilidade do alojamento identificados pela
comissão do evento.

6. DO PROCESSO SELETIVO

O processo de classificação do participante para a concessão do benefício será realizado observando-se o
número de vagas oferecidas. No processo de classifica ção serão excluídos aqueles que:

a. Residam no município de Uberlândia;

b. Não apresentarem todos os documentos exigidos por este edital;

c. Descumprirem os prazos ou condições previstas neste edital;

d. Prestarem informações inverídicas ou divergentes em relação à documentação apresentada.

O resultado do processo de seleção do benefício será divulgado no s ítio institucional e pela EMATER e nos locais
de grande fluxo de estudantes do campus . Caso o número de inscritos seja superior ao n úmero de vagas a
seleção ocorrerá por sorteio.

7. RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO

A rela ção dos candidatos à vaga no alojamento aprovados na presente chamada será divulgada na página
eletrônica do IFTM – Campus Uberlândia, disponível na Internet no endereço http://www.iftm.edu.br/uberlandia/

8. DO TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE

8.1 Os participantes selecionados pelo programa deverão  preencher o termo de compromisso (Anexo I) para ter
acesso ao alojamento.

8.1.1 O preenchimento do termo de compromisso implica automaticamente na aceitação  das normas que regem
o evento no IFTM – Campus Uberlândia.

9. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA CHAMADA

A qualquer tempo a presente chamada poderá  ser alterada, revogada ou anulada, no todo ou em parte, seja por
decisão unilateral dos organizadores, seja por motivo de interesse público  ou exigência legal, sem que isso
implique direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

A inscrição e participação na Semana da Família Rural implica na aceitação irrestrita desta chamada. A simples
inscrição no evento implica na tácita aceitação de todas as condições e normas desta chamada. A
comissão organizadora, não se responsabiliza por nenhum problema técnico , quaisquer defeitos de linha
telefônica, ou defeitos em sistemas de computadores, servidores, provedores e hardware/software, nem por
perda ou indisponibilidade de conexão de rede ou transmissão de computador incompleta, adulterada, atrasada
ou falha, nem por qualquer combinação desta, que possa limitar a participação  na Semana da Família Rural, ou
por e-mail não entregue resultante de qualquer forma de filtragem ativa ou passiva por parte do provedor de
serviços de Internet e/ou cliente de e-mail do usuário  ou por espaço insuficiente conta de e-mail do usuário  para
receber/enviar mensagens. Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas nesta chamada do
evento serão julgadas e decididas de forma soberana e irrecorr ível pelos organizadores da Semana da Família
Rural.

11. CLÁUSULA DE RESERVA

A comissão organizadora da Semana da Família Rural 2019 reserva-se o direito de resolver os casos omissos
desta chamada.

12. CRONOGRAMA

Evento: 30ª Semana da Família Rural

Data Início: 09/07/2019



Data Final: 12/07/2019

Inscrição: 04/06/2019 a 28/06/2019

Resultado: 01/07/2019

 

 

 

Uberlândia, 04 de junho de 2019

EDNALDO GONCALVES COUTINHO

DIRETOR(A) GERAL
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