
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 para o Experimentando Ciências, 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 17 a 20 de 

outubro de 2018. As propostas serão oriundas de trabalhos e projetos práticos 

desenvolvidos por estudantes dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio 

ofertados pelo IFPB nas áreas de Meio Ambiente, Multimídia e Recursos Pesqueiros, 

bem como trabalhos realizados por alunos de escolas municipais e estaduais do 

município de Cabedelo, com tema de livre escolha, envolvendo preferencialmente 

conhecimentos interdisciplinares, e sob orientação de pelo menos um servidor do IFPB 

e/ou das escolas municipais e estaduais de Cabedelo. As propostas serão submetidas a 

processo de seleção, no qual serão avaliados: (I) o mérito do projeto proposto e (II) o 

perfil do candidato.  

 

2. OBJETIVOS 

Este Edital consta de uma chamada para divulgação do calendário do Experimentando 

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

Ciência e Tecnologia de Cabedelo” no ano de 2018. O evento busca promover a 

integração e troca de saberes entre a comunidade acadêmica do Campus Cabedelo 

com a comunidade externa, incentivando a ação e reflexão a partir de temas de 

interesses comuns. 
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3. CRONOGRAMA DE SUBMISSÃO DE PROJETOS 

 

3.1 PARA COMUNIDADE ACADÊMICA DO IFPB CAMPUS CABEDELO 

Publicação do Edital 30 de julho de 2018 

Inscrições  30 de julho a 13 de agosto de 2018 

Análise das inscrições  14 a 16 de agosto de 2018 

Divulgação dos resultados  17 de agosto de 2018 

Experimentando Ciências  18 de outubro de 2018 

 

3.2. PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE CABEDELO 

Publicação do Edital 30 de julho de 2018 

Inscrições  20 a 31 de agosto 

Análise das inscrições  03 e 04 de setembro de 2018 

Divulgação dos resultados  05 de setembro de 2018 

Experimentando Ciências  18 de outubro de 2018 

 

4. INSCRIÇÕES 

 

4.1 PARA COMUNIDADE ACADÊMICA DO IFPB CAMPUS CABEDELO 

 

4.1.1 Poderão se inscrever para participar do Experimentando Ciências equipes 

compostas por 01 ou 02 servidores e 12 (doze) a 16 (dezesseis) estudantes por projeto, 

com rodízio da participação destes em 2 grupos que atuarão por turno, sendo restrita 

a participação de cada estudante a apenas 01 projeto; 

 

4.1.2 As inscrições serão realizadas na Coordenação de Turno do IFPB Campus 

Cabedelo, das 8 às 12h e das 14 às 17h, conforme modelo de ficha de inscrição descrita 

no Anexo I deste Edital; 

 

4.1.3 Dentre os alunos componentes da equipe, deverá ser escolhido um 

representante, o qual deverá, ao final da ficha de inscrição, inserir nome completo, 

matrícula, e-mail, telefone, CPF e dados bancários; 



 

4.1.4 O proponente deverá obrigatoriamente ser o servidor responsável pelo projeto, 

sendo que cada servidor poderá ser responsável por, no máximo, 02 (dois) projetos. 

 

4.1.5 Os estudantes participantes dos projetos a serem apresentados no 

Experimentando Ciências poderão ser estudantes dos Cursos Técnicos Integrados ao 

Ensino Médio em Meio Ambiente, Multimídia e/ou Recursos Pesqueiros;  

 

4.1.6 O proponente do projeto deverá informar à comissão organizadora, no ato da 

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

 

4.2 PARA REPRESENTANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE CABEDELO 

 

4.2.1 Para projetos oriundos das escolas municipais e estaduais de Cabedelo, a 

quantidade de alunos por projeto fica a critério do professor orientador; 

 

4.2.2 As inscrições serão realizadas mediante preenchimento de ficha de inscrição 

descrita no Anexo I deste Edital. Cada servidor poderá submeter apenas uma proposta. 

A ficha devidamente preenchida deverá ser enviada para o e-mail 

orbitaifpbcabedelo@gmail.com 

 

4.2.3 O proponente do projeto deverá informar à comissão organizadora, no ato da 

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

 

5. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

5.1 Os projetos apresentados no Experimentando Ciências serão apresentados no IFPB, 

Campus Cabedelo, no dia 18 de outubro do ano em curso, nos turnos da manhã e da 

tarde durante a “ÓRBITA – Semana de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia de 

Cabedelo”, totalizando carga horária de 8 (oito) horas de duração;  

 

5.2 Os stands com os projetos deverão ser organizados previamente, no dia anterior 

(24 de outubro, no turno da tarde);  

 



5.3 Os projetos selecionados serão apresentados à comunidade interna e externa. No 

decorrer do evento, os projetos serão avaliados por uma comissão específica 

constituída para este fim, incluindo docentes, técnicos administrativos, estudantes do 

Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e parceiros sociais; 

 

5.4 Cada projeto da comunidade acadêmica do IFPB Campus Cabedelo selecionado 

será contemplado com auxílio financeiro, sendo o valor a ser definido pela comissão 

organizadora, e que custeará as demandas relacionadas à execução do projeto;  

 

5.5 Para os participantes externos à comunidade acadêmica do IFPB, será emitido 

certificado de participação devidamente preenchido, datado e assinado pelo 

presidente da comissão organizadora e do diretor geral do Campus Cabedelo. Os 

certificados serão emitidos de acordo com o caráter e carga horária da atividade 

desempenhada no evento; 

 

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

do evento, instituída mediante Portaria n° 069/2018 DG-CB. 

 

6. DOS ANEXOS 

 

6.1 Neste Edital consta um anexo: Anexo I – Ficha de Inscrição para o “Experimentando 

Ciências” 

 

 

Cabedelo 30 de julho de 2018. 

 

 

 

 

Lício Romero Costa 

Diretor Geral do Campus Cabedelo 
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ANEXO I – EDITAL N° 03/2018, retificado 
pelo Edital N° 09/2018 – DIRETORIA GERAL 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O EXPERIMENTANDO CIÊNCIAS  

 

ÓRBITA 2018 – Semana de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia de Cabedelo 

Proponente:    (    ) Docente do IFPB    (     ) Técnico Administrativo     (     ) Público externo      

Nome do(a) Proponente: 

Matrícula ou CPF do proponente: 

E-mail:                                                                           

Telefone(s): 

Nome e série dos estudantes envolvidos (12 a 16 alunos): 

1._____________________________________________________ Série:_______________ 

2._____________________________________________________ Série:_______________ 

3._____________________________________________________ Série:_______________ 

4._____________________________________________________ Série:_______________ 

5._____________________________________________________ Série:_______________ 

6._____________________________________________________ Série:_______________ 

7._____________________________________________________ Série:_______________ 

8._____________________________________________________ Série:_______________ 

9._____________________________________________________ Série:_______________ 

10.____________________________________________________ Série:_______________ 

11.____________________________________________________ Série:_______________ 

12.____________________________________________________ Série:_______________ 

13.____________________________________________________ Série:_______________ 

14.____________________________________________________ Série:_______________ 

15.____________________________________________________ Série:_______________ 

16.____________________________________________________ Série:_______________ 

Título do Projeto: 



 

Resumo (detalhar projeto): 

 

 

 

 

 

Material permanente necessário  

(___) Computador interativo 

(___) Datashow 

 (___) Filtro de linha 

(___) Som mini system 

(___) Som média 

 

(___) Notebook 

(___) Cabo HDMI 

(___) Tela de projeção 

(___) Caixa de som grande 

(___) Caixa de som pequena 

Outros materiais necessários (detalhar o material de consumo – folhas de isopor, EVA, 

TNT, Tinta, Cola, Pincel, Lápis, Cartolina, etc.) – colocar item e quantidade necessária. 

 

Custo estimado:  

Dados do representante da equipe (apenas para alunos do IFPB): 

Nome Completo:                                                                     Matrícula:                                            

CPF:                                                              E-mail:  

Dados bancários (banco, agência, conta e operação):  

 


