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EDITAL N° 16/2019, de 02 de setembro de 2019 
 

SELEÇÃO PROPOSTAS PARA O EXPERIMENTANDO CIÊNCIAS – ÓRBITA 2019 

 

 

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

Desenvolvimento Sustentável: um giro em torno das ciências”, que ocorrerá no período de 16 a 19 

de outubro de 2019. 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 temática de livre escolha, 

fundamentando cientificamente e buscando dialogar com o tema do evento, sempre que possível, 

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 será avaliada a relevância do projeto proposto. 

 

 

2. OBJETIVO 

 

 

O presente edital tem como objetivo divulgar a chamada do Experimentando Ciências, que deverá 

ser executado durante a “VII ÓRBITA – Semana de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia do 

Campus Cabedelo” no ano de 2019. O evento busca promover a integração e troca de saberes 

entre a comunidade acadêmica do campus com a comunidade externa, incentivando a ação e 

reflexão a partir de temas de interesses comuns abordados no evento. 

 

 

3. CRONOGRAMA 

 
 3.1. PARA A COMUNIDADE ACADÊMICA DO IFPB CAMPUS CABEDELO 
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Inscrições  06 a 20 de setembro de 2019 

Análise das inscrições  23 a 25 de setembro de 2019 

Divulgação dos resultados  27 de setembro de 2019 

Experimentando Ciências  17 de outubro de 2019 

 

 

 3.1. PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE CABEDELO  
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Análise das inscrições  23 a 25 de setembro de 2019 

Divulgação dos resultados  27 de setembro de 2019 

Experimentando Ciências  17 de outubro de 2019 

 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

 

 

 4.1. PARA A 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 de 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 através do endereço eletrônico de link: 

https://forms.gle/ywxoBpr3zbViPxcr5 . 

 

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 

https://forms.gle/ywxoBpr3zbViPxcr5
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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, assim como orçamento detalhado com valores. 

 

 

 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 no 

link: https://forms.gle/ywxoBpr3zbViPxcr5. Cada professor orientador poderá 

submeter apenas uma proposta. 

 

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, assim como orçamento detalhado com valores. 

 

 

5. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

 

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

Campus Cabedelo, no dia 17 de outubro do ano em curso, nos turnos da manhã e da 

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

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

 

5.2. Os espaços onde acontecerão os projetos deverão ser organizados previamente, no dia 

anterior (16 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. 

 

https://forms.gle/ywxoBpr3zbViPxcr5
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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° 084/2019 DG-CB-REITORIA-IFPB. 

 

 

Cabedelo 02 de setembro de 2019. 

 

 

 

 

Lício Romero Costa 

Diretor Geral do Campus Cabedelo 

 


