
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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° 04/2016 – 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 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 
24 a 27 de outubro de 2018. 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. 

 
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 de oficinas e minicursos, sendo aberta para docentes, técnico-
administrativos e alunos, a fim de participarem da “VI ÓRBITA – Semana de 
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia de Cabedelo”, que ocorrerá no período de 
24 a 27 de outubro de 2018. 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. 

 
Onde se lê: 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 
PARAÍBA 

CAMPUS CABEDELO 

EDITAL N° 06/2018, de retificação 
do Edital Nº 04/2018 – DIRETORIA GERAL 

– OFICINAS E MINICURSOS - ÓRBITA 2018 – 



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 2018. 

 

Leia-se: 

2.   OBJETIVOS 
Este Edital consta de uma chamada para divulgação do calendário de oficinas e 
minicursos, que deverá ser executado durante a “VI ÓRBITA – Semana de 
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia de Cabedelo” no ano de 2018. 

 

Onde se lê: 

3. CRONOGRAMA 

Publicação do Edital 30 de julho de 2018 

Inscrições oficinas e minicursos 30 de julho a 13 de agosto de 2018 

Análise das propostas  14 a 16 de agosto de 2018 

Divulgação dos resultados  17 de agosto de 2018 

Realização das oficinas e 
minicursos  

26 e/ou 27 de outubro de 2018 

 

Leia-se: 

3. CRONOGRAMA 

Publicação do Edital 30 de julho de 2018 

Inscrições oficinas e minicursos 30 de julho a 24 de agosto de 2018 

Análise das propostas  27 a 29 de agosto de 2018 

Divulgação dos resultados  30 de agosto de 2018 

Realização das oficinas e 
minicursos  

26 e/ou 27 de outubro de 2018 

 

Onde se lê: 

4.1 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; 

 

Leia-se: 

4.1 As inscrições serão realizadas através do preenchimento da Ficha de inscrição 
descrita no Anexo I deste Edital. A ficha será disponibilizada pela Coordenação de 
turno do IFPB Campus Cabedelo, das 8 às 12h e das 14 às 17h. As inscrições 
podem ser realizadas também via e-mail. Para tanto, deve-se preencher a Ficha 
de inscrição descrita no Anexo I deste Edital e enviar para o e-mail 
orbitaifpbcabedelo@gmail.com; 



 

Onde se lê: 

5.1 As oficinas e minicursos serão realizados no IFPB, Campus Cabedelo, nos dias 
26 e/ou 27 de outubro de 2018 nos turnos da manhã e/ou tarde durante a “VI 
ÓRBITA – Semana de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia de Cabedelo”, sendo 
descritos na forma que segue:  

 

Leia-se: 

5.1 As oficinas e minicursos serão realizados no IFPB, Campus Cabedelo, nos dias 
26 e/ou 27 de outubro de 2018 nos turnos da manhã e/ou tarde durante a “VI 
ÓRBITA – Semana de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia de Cabedelo”, sendo 
descritos na forma que segue: 

 

Na ficha de Inscrição (ANEXO I), onde se lê: 

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: 

Pessoas envolvidas: 

1.______________________________ E-mail:___________________________ 

2. ______________________________ E-mail:___________________________ 

3. ______________________________ E-mail:___________________________ 

4. ______________________________ E-mail:___________________________ 

5. ______________________________ E-mail:___________________________ 

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 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 

Local de realização da oficina ou minicurso:  

(    )Sala de aula     (    ) Auditório     (    ) Laboratório     (    ) Área externa (ar livre)       

Outros materiais necessários (detalhar o material de consumo – folhas de 
isopor, EVA, TNT, Tinta, Cola, Pincel, Lápis, Cartolina, etc.) – colocar item e 
quantidade necessária. 

 

 

 

Estimativa de custo: 

 

 

Leia-se: 

ÓRBITA – SEMANA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
CABEDELO 

(     ) Oficina - 4 horas 

 

Informar o dia de preferência para a 

realização da oficina:  

 

(     ) 26/10 (Sexta) - 08:00 às 12:00  

(     ) 26/10 (Sexta) - 13:00 às 17:00  

(     ) 27/10 (Sábado) - 08:00 às 12:00 

(     ) Minicurso - 8 horas 

 

Informar o dia de preferência para a 

realização do minicurso: 

 

(     ) 26/10 Manhã e tarde (08:00 às 

17:00)  

(     ) 26/10 Manhã (08:00 às 12:00) e 

27/10 Manhã (08:00 às 12:00) 

(     ) 26/10 Tarde13:00 às 17:00 e 

27/10 Manhã (08:00 às 12:00) 

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

Nome do Proponente: 

Pessoas envolvidas: 

1.______________________________ E-mail:___________________________ 

2. ______________________________ E-mail:___________________________ 

3. ______________________________ E-mail:___________________________ 



4. ______________________________ E-mail:___________________________ 

5. ______________________________ E-mail:___________________________ 

Matrícula ou CPF do proponente: 

E-mail:                                                                            Telefone: 

Dados bancários do estudante responsável: 
Banco:                          Agência:                      Conta:                         Operação: 

Título da Oficina ou Minicurso: 

Descrição / Justificativa: 

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

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

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 

Local de realização da oficina ou minicurso:  

(    )Sala de aula     (    ) Auditório     (    ) Laboratório     (    ) Área externa (ar livre)       

Outros materiais necessários (detalhar o material de consumo – folhas de 
isopor, EVA, TNT, Tinta, Cola, Pincel, Lápis, Cartolina, etc.) – colocar item e 
quantidade necessária. 

 

 

 

Estimativa de custo (R$): 

 

 

 

Cabedelo, 14 de agosto de 2018. 

 

 

Lício Romero Costa 

Diretor Geral do Campus Cabedelo 


