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EDITAL N° 18/2019, de 10 de setembro de 2019, de retificação do 
EDITAL N° 17/2019, de 02 de setembro de 2019 

 

SELEÇÃO PROPOSTAS PARA OFICINAS E MINICURSOS – ÓRBITA 2019 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), Campus Cabedelo, vem a 
público RETIFICAR o Edital nº 17/2019, 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 “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. 

 

 

Leia-se: 
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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 
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– 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. 

 

Onde se lê: 

 

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  19 e 19 de outubro de 2019 

 

 

Leia-se: 

 

 

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 

 

 

Cabedelo, 10 de setembro de 2019. 

 
 

Lício Romero Costa 
Diretor Geral do Campus Cabedelo 


