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SELEÇÃO PROPOSTAS PARA OFICINAS E MINICURSOS – 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 de oficinas e 

minicursos sendo aberta para docentes, técnico-administrativos, alunos e público da comunidade 

externa ao campus, a fim de participarem da “VII ÓRBITA – Semana de Educação, Cultura, Ciência 

e Tecnologia de Cabedelo”, com temática “Desenvolvimento Sustentável: um giro em torno das 

ciências” que ocorrerá no período de 17 a 19 de outubro de 2019. As propostas serão submetidas 

a processo de seleção, no qual serão avaliados: (I) a relevância 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. OBJETIVO 

 

 

O presente tem por objetivo divulgar a chamada do calendário de oficinas e minicursos, que 

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

de Cabedelo”, nos dias 18 e 19 de outubro de 2019. 

 

 

3. CRONOGRAMA 

 

 

Publicação do Edital 02 de setembro de 2019 

Inscrições Oficinas e Minicursos 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 

Realização das Oficinas e Minicursos  18 e 19 de outubro de 2019 
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4. DAS INSCRIÇÕES 

 

 

4.1. As inscrições serão realizadas no endereço eletrônico através do link: 

https://forms.gle/gWzRRcFDiJDYSGC37 . 

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

equipe. 

4.3. O proponente deverá OBRIGATORIAMENTE ser ministrante da oficina. 

4.4. Caso o proponente do minicurso/oficina, por motivos de saúde ou particulares, não 

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

devidas providências. 

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

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

4.6. Cada oficina/minicurso apresentado pela comunidade acadêmica do IFPB Campus 

Cabedelo e selecionado por este edital será contemplado com auxílio financeiro, sendo 

o valor a ser definido pela comissão organizadora, que custeará as demandas 

relacionadas à execução do projeto. 

4.7. Não serão aceitas inscrições de oficineiros e ministrantes de minicursos que receberam 

auxílio em 2018 e não compareceram para realizar a atividade. 

 

 

5. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

 

5.1. As oficinas e minicursos serão realizados no IFPB, Campus Cabedelo, nos dias 18 e/ou 

19 de outubro de 2019 nos turnos da manhã e/ou tarde durante a “VII ÓRBITA – 

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

forma que segue: 

a) 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. 

b) 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 outras escolas públicas do município de Cabedelo, bem como para 

pessoas da comunidade com interesse na temática. Os minicursos serão 

https://forms.gle/gWzRRcFDiJDYSGC37
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certificados pelo ministrante e pelo presidente do evento mediante participação 

em 100% da atividade. 

 

5.2. 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 

 


