
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Campus Cabedelo, 

através do seu Diretor Geral, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, 

resolve RETIFICAR o Edital n° 03/2018 – Diretoria Geral, da forma que se segue: 

 

Onde se lê: 

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 
24 a 26 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. 

 
Leia-se: 

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 
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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. 

 
Onde se lê: 

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  25 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  25 de outubro de 2018 

 

Leia-se: 

3. CRONOGRAMA 

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 

 

Onde se lê: 

5.1 Os projetos apresentados no Experimentando Ciências serão apresentados no 
IFPB, Campus Cabedelo, no dia 25 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; 

 

Leia-se: 

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; 

 

 

Cabedelo, 23 de agosto de 2018. 

 

 

 

Lício Romero Costa 

Diretor Geral do Campus Cabedelo 


