
RETIFICAÇÃO EDITAL - I CONCURSO “MEMÓRIAS DE ONDE MORO”
IFPB Campus Princesa Isabel

O Centro de Assessoria Comunitária a Tecnologias de Utilidades Sociais - CACTUS, do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, resolve retificar as informações listadas do Edital para o I Concurso
“Memórias de onde moro”, permanecendo inalteradas as demais informações do
referido edital:

1. ALTERAR A REDAÇÃO DO ITEM 3.4
Onde se lê: 3.4 As equipes poderão ser compostas por estudantes de todos os cursos
ofertados no Campus Princesa Isabel, porém, cada equipe deverá possuir, no mínimo:

● 1 (um) estudante do Curso Técnico em Edificações Subsequente que esteja
cursando o 3º Período;

OU

● 1 (um) estudante do Curso Técnico Integrado em Edificações que esteja
cursando o 3º ano

OU

● 1 (um) estudante do Curso Técnico Integrado em Edificações que esteja
cursando o 4º ano

OU

● 1 (um) estudante que já tenha concluído o Curso Técnico em Edificações, mas
atualmente esteja esteja regularmente matriculado (com cadastro ativo) em outro
curso do IFPB - Campus Princesa Isabel

]
Leia-se: 3.4 As equipes poderão ser compostas por estudantes de todos os cursos
ofertados no Campus Princesa Isabel, porém, cada equipe deverá possuir, no mínimo:

● 1 (um) estudante do Curso Técnico em Edificações Subsequente que esteja
cursando o 3º Período;



OU
● 1 (um) estudante do Curso Técnico em Edificações Subsequente que esteja

cursando o 4º Período;

OU

● 1 (um) estudante do Curso Técnico Integrado em Edificações que esteja
cursando o 3º ano

OU

● 1 (um) estudante do Curso Técnico Integrado em Edificações que esteja
cursando o 4º ano

OU

● 1 (um) estudante que já tenha concluído o Curso Técnico em Edificações, mas
atualmente esteja esteja regularmente matriculado (com cadastro ativo) em outro
curso do IFPB - Campus Princesa Isabel

2. ALTERAR A REDAÇÃO DO ITEM 4.3
Onde se lê: 4.3. O titular da equipe deverá realizar a inscrição através do formulário
disponível, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico
https://forms.gle/izx5njLbeV4bbfDr8 ou no setor de protocolo do IFPB - Campus Princesa
Isabel, a partir das 10h do dia 29 de julho de 2019, até às 23h e 59min do dia 09 de
agosto.
Leia-se: 4.3. O titular da equipe deverá realizar a inscrição através do formulário disponível,
exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico https://forms.gle/izx5njLbeV4bbfDr8
ou no setor de protocolo do IFPB - Campus Princesa Isabel, a partir das 10h do dia 29 de
julho de 2019, até às 23h e 59min do dia 12 de agosto de 2019.

3. ACRESCENTAR ITEM 6.5

6.5. Da premiação
6.5.1. A equipe que obtiver a maior pontuação conforme os critérios descritos no item 6.4
receberá como prêmio 4 (quatro) kits escolares. Cada kit irá conter: 1 Headphone Bluetooth;
1 Pen Drive 32G; 1 Kit 6 canetas nanquim; 1 Lapiseira 0.5mm; 1 Caixa de lápis grafiete
(com 3 unidades - 2B/6B/8B).
6.5.2. As demais equipes receberão certificados de participação no concurso.

4. ALTERAR A REDAÇÃO DO ITEM 5

Onde se lê:

https://forms.gle/izx5njLbeV4bbfDr8
https://forms.gle/izx5njLbeV4bbfDr8


Atividade Período

Período de inscrição 29/07 a 09/08/2019

Divulgação da lista de inscritos 14/08/2019

Realização do sorteio e divulgação das equipes 15/08/2019

Período de realização das oficinas 26/08/2019 a 02/10/2019

Entrega do desenho 13/09/2019

Entrega do resumo histórico 20/09/2019

Impressão das mini fachadas de 26/09 a 09/10/2019

Entrega da maquete 3D 14/10/2019

Exibição dos trabalhos na Jornada de Educação, Ciência e
Tecnologia

21/10/2019 a 23/10/2019

Premiação 21/10/2019

Leia-se:

Atividade Período

Período de inscrição 29/07 a 12/08/2019

Divulgação da lista de inscritos 14/08/2019

Realização do sorteio e divulgação das equipes 15/08/2019

Período de realização das oficinas 26/08/2019 a 02/10/2019

Entrega do desenho 13/09/2019

Entrega do resumo histórico 20/09/2019

Impressão das mini fachadas de 26/09 a 09/10/2019

Entrega da maquete 3D 14/10/2019

Exibição dos trabalhos na Jornada de Educação, Ciência e
Tecnologia

21/10/2019 a 23/10/2019

Premiação 21/10/2019

Princesa Isabel-PB, 09 de agosto de 2019.

Thais de Freitas Morais
Coordenadora do Projeto “Memórias de onde moro”


