
 
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

PARAÍBA CAMPUS CABEDELO 

EDITAL N° 17/2022, RETIFICADO PELO EDITAL N° 23/2022 – DIRETORIA 

GERAL 

– ATIVIDADES RELATIVAS AO ÓRBITA 2022 – 
 
 

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 atividades, sendo aberta para docentes, técnico- administrativos e alunos, 

a fim de participarem do “X ÓRBITA – Semana de Educação, Cultura, Ciência e 

Tecnologia de Cabedelo”, que ocorrerá no período de 25 a 27 de outubro de 2022 com 

o tema “30 anos da Eco92: avanços e desafios da sustentabilidade”. As propostas serão 

oriundas de trabalhos e projetos práticos, oficinas e minicursos de caráter 

interdisciplinar, preferencialmente envolvendo assuntos relacionados ao tema do 

evento, sendo desenvolvidos por estudantes de todos os níveis e cursos, bem como 

trabalhos realizados por alunos de escolas municipais e estaduais do município de 

Cabedelo 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. 

As retificações deste edital estão destacadas em amarelo. 

 

2. OBJETIVOS 
 

Este Edital consta de uma chamada para divulgação do calendário de todas as atividades 

a serem executadas durante o “X ÓRBITA – Semana de Educação, Cultura, Ciência e 

Tecnologia de Cabedelo” no ano de 2022. O evento busca promover a integração e troca 

de saberes entre a comunidade acadêmica do Campus Cabedelo com a comunidade 

externa, incentivando a ação e reflexão a partir de temas de interesses comuns.



3. CRONOGRAMA DE SUBMISSÃO DE PROJETOS 
 

3.1 PARA COMUNIDADE ACADÊMICA DO IFPB CAMPUS CABEDELO 
 
 
 
 

Publicação do Edital 01 de setembro 2022 

Inscrições 02 a 23 de setembro de 2022 

Análise das inscrições 24 e 25 de setembro de 2022 

Divulgação dos 

resultados 

26 de setembro de 2022 

Experimentando 

Ciências 

26 de outubro de 2022 

Oficinas e Minicursos 27 de outubro de 2022 

 
4. INSCRIÇÕES 

 

4.1 PARA O “EXPERIMENTANDO CIÊNCIAS” 

 

4.1.1 Poderão se inscrever para participar do Experimentando Ciências equipes 

compostas por 01 ou 02 servidores e 12 (doze) a 16 (dezesseis) 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 por meio da plataforma Google Forms, no link 

https://forms.gle/BoQXsZ6duSn2nwDg7; 

 

4.1.3 O proponente deverá obrigatoriamente ser o servidor responsável pelo projeto, 

sendo que cada servidor poderá ser responsável por, no máximo, 02 (dois) projetos. 

 

4.1.4 Os discentes participantes dos projetos a serem apresentados no 

Experimentando Ciências poderão ser apenas estudantes dos Cursos Técnicos 

Integrados ao Ensino Médio em Meio Ambiente, Multimídia e/ou Recursos Pesqueiros; 

 

4.1.5 O proponente do projeto deverá informar à comissão organizadora, no ato da 

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

https://forms.gle/BoQXsZ6duSn2nwDg7


 

4.2 PARA AS OFICINAS E MINICURSOS 

 

4.2.1 Poderão se inscrever para ministrar oficinas / minicursos até cinco (05) pessoas 

por equipe;  

 

4.2.2 O proponente deverá OBRIGATORIAMENTE ser ministrante da oficina;  

 

4.2.3  As inscrições serão realizadas por meio da plataforma Google Forms, no link 

https://forms.gle/BoQXsZ6duSn2nwDg7; 

 

4.2.4 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;  

 

4.2.5 Os discentes ministrantes dos minicursos e oficinas podem pertencer a qualquer 

um dos Cursos oferecidos pelo Campus, desde que esteja devidamente matriculado; 

 

4.2.6 O proponente da oficina/minicurso deverá informar à comissão organizadora, no 

ato da inscrição, se precisará de algum material/equipamento para o desenvolvimento 

deste e qual o número máximo indicado de participantes. 

 

5. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O “EXPERIMENTANDO CIÊNCIAS” 
 

5.1 Os projetos selecionados para o “Experimentando Ciências” serão apresentados no 

IFPB, Campus Cabedelo, no dia 26 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; 

 

5.2 Os stands com os projetos deverão ser organizados previamente, no dia anterior (25 

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 

https://forms.gle/BoQXsZ6duSn2nwDg7


Licenciatura em Ciências Biológicas e parceiros sociais; 

 

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 Os casos omissos a este Edital serão resolvidos pela Comissão Geral Organizadora 

do evento, instituída mediante Portaria n° 174/2022 DG-CB. 

 

6. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE AS OFICINAS E MINICURSOS 
 
 

6.1 As oficinas e minicursos serão realizados no IFPB, Campus Cabedelo, no dia 27 de 

outubro de 2022 nos turnos da manhã, tarde e noite durante o “X 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. 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 certificados da mesma forma que as oficinas; 

 

6.2 Os casos omissos a este Edital serão resolvidos pela Comissão Geral Organizadora do 

evento, instituída mediante Portaria n° 174/2022 DG-CB. 

Cabedelo, 16 de setembro de 2022. 
 
 
 

Lício Romero Costa  

Diretor Geral do Campus Cabedelo 


