
 

 

 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), Campus 

Cabedelo, torna público o presente Edital de Convocação para a apresentação de 

propostas de oficinas e minicursos sendo aberta para docentes, técnico-

administrativos e alunos a fim de participarem da “ÓRBITA – Semana de Educação, 

Cultura, Ciência e Tecnologia de Cabedelo”, que ocorrerá no período de 05 a 07 de 

dezembro de 2017. As propostas serão submetidas a processo de seleção, no qual 

serão avaliados: (I) o mérito da oficina / minicurso proposto e (II) o perfil do candidato. 

O desenvolvimento de oficinas e minicursos tem por finalidade incentivar alunos,  

servidores e o público em geral a atividades extras e que complementem os currículos 

com certificações. 

  

2. OBJETIVOS 

Este Edital consta de uma chamada para divulgação do calendário de oficinas e 

minicursos, que deverá ser executado durante a “ÓRBITA – Semana de Educação, 

Cultura, Ciência e Tecnologia de Cabedelo” no ano de 2017. 

 

3. CRONOGRAMA 

Publicação do Edital  16 de outubro de 2017 

Inscrições oficinas e minicursos 16 de outubro a 07 de novembro de 2017 

Análise das propostas  08 a 09 de novembro de 2017  

Divulgação dos resultados  10 de novembro de 2017 

Realização das oficinas  07 de dezembro de 2017 
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4. INSCRIÇÕES 

- As inscrições serão realizadas na Coordenação de turno do Campus Cabedelo, das 8 

às 12h e das 14 às 17h, conforme modelo de ficha de inscrição descrita no anexo 1 

deste Edital; 

- Poderão se inscrever para ministrar oficinas / minicursos até cinco (05) pessoas por 

equipe; 

- O proponente deverá OBRIGATORIAMENTE ser o ministrante da oficina; 

- Caso o proponente da oficina, por motivos de saúde ou particulares, não puder 

comparecer no dia, deverá informar à comissão de organização para se tomar as 

devidas providências; 

- O proponente da oficina deverá informar à comissão organizadora, no ato da 

inscrição, se precisará de algum material/equipamento para o desenvolvimento desta.  

 

5. INFORMAÇÕES GERAIS 

- As oficinas e minicursos serão realizados no IFPB, Campus Cabedelo, no dia 07 de 

dezembro do ano de 2017 nos turnos da manhã e tarde durante a “ÓRBITA – Semana 

de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia de Cabedelo”, sendo descritos na forma 

que segue:  

- Oficinas temáticas (4 horas de duração, aproximadamente): serão realizadas oficinas 

multidisciplinares de relevância social e com foco cultural e artístico, cujo público-alvo 

será a comunidade externa e interna do Campus Cabedelo. É importante destacar que 

as oficinas devem ser ofertadas para público mínimo de 20 e máximo de 40 

participantes, atingindo total de 300 pessoas previamente selecionadas mediante 

inscrição. As oficinas serão certificadas pelo ministrante e pelo presidente do evento 

mediante participação em 100% da atividade; 

- Minicursos (8 horas de duração): assim como as oficinas, os minicursos serão 

previamente definidos, e deverão ter enfoque científico-tecnológico com 

direcionamento para temas atuais com relevância acadêmica, sendo destinado aos 

alunos do IFPB e de outras escolas municipais, bem como para pessoas da comunidade 

com interesse na temática. Os minicursos serão certificados da mesma forma que as 

oficinas; 

- Cada aluno dos Cursos Técnicos Integrados deverá se inscrever em 1(um) minicurso 

ou 2(duas) oficinas, obrigatoriamente, mediante preenchimento de ficha de inscrição 

que será disponibilizada após o resultado deste Edital; 



- Os casos omissos a este Edital serão resolvidos pela Comissão Geral Organizadora do 

evento, instituída mediante Portaria n° 143/2017 DG-CB. 

 

 6. DOS ANEXOS 

- Anexo I – Ficha de Inscrição 

 

 

Cabedelo, 16 de outubro de 2017. 
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ANEXO I – EDITAL N° 016/2017 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

ÓRBITA – Semana de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia de Cabedelo 

(   ) Oficina  - 4 horas                                           (   )Minicurso - 8 horas 

Proponente: (    ) Aluno  (    )Docente  (     ) Técnico Administrativo (   )Público Externo 

Nome do Proponente: 

Nome dos outros participantes: 

Matrícula ou CPF do proponente: 

E-mail:                                                                            Telefone: 

Título da Oficina ou Minicurso: 

Descrição / Justificativa: 

 

 

 

 

 

 

Quantidade de alunos por turma: (    )20     (    ) 30     (    ) 40     (    ) Outros _______ 

Turno pretendido (exclusivo para oficinas): (   )Manhã                    (   )Tarde 

Material necessário para oficina / minicurso (detalhar): 

 

 

Estimativa de custo: 

 


