
EDITAL - I CONCURSO “MEMÓRIAS DE ONDE MORO”
IFPB Campus Princesa Isabel, 26 de julho de 2019

O Centro de Assessoria Comunitária a Tecnologias de Utilidades Sociais - CACTUS, do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, torna público o presente Regulamento que apresenta normas para a
seleção de equipes que irão participar do I Concurso “Memórias de onde moro”, por meio de
processo seletivo, voltado à estudantes dos cursos técnicos e superior do campus de
Princesa Isabel, a ser realizado no período de 26 de agosto a 23 de outubro de 2019, com
inscrições abertas até o dia 09 de agosto de 2019, definido nos termos estabelecidos por
este Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

1.1. O I Concurso “Memórias de onde moro”, trata-se de uma competição de caráter
pedagógico que contempla a participação estudantil no que diz respeito ao resgate da
memória e à elaboração de fachadas em miniatura de edificações históricas do município
de Princesa Isabel.

1.2 O objetivo do concurso é: i) estimular a valorização e preservação do patrimônio
histórico do município de Princesa Isabel; ii) desenvolver atividades interdisciplinares
através da aplicação de conhecimentos técnicos na área de Edificações (tais como
modelagem para impressão 3D e desenho de observação) e conhecimentos na área de
História (fontes históricas, resgate e memória); artes plásticas (pintura e desenho); iii)
colocar em prática o que é estudado e abordado dentro das salas de aula; iv) estimular a
criatividade e aceitação de novos desafios explorando trabalho em equipe.

2. DA FINALIDADE

2.1. Este edital tem por finalidade selecionar 6 (seis) equipes que poderão participar
do I Concurso “Memórias de onde moro” através de: a) oficinas de formação; b) exposição
dos trabalhos finalizados.

2.2 As equipes deverão desenvolver trabalhos relacionados a 6 (seis) edificações
históricas do município de Princesa Isabel, conforme o regulamento deste edital

2.3 Serão formadas 6 (seis) equipes compostas por 4 (quatro) estudantes do IFPB -
Campus  Princesa Isabel.

3. DOS PARTICIPANTES



3.1 Os candidatos devem estar regularmente matriculados no IFPB - Campus
Princesa Isabel e com vínculo ativo

3.2 Poderão participar do concurso estudantes regularmente matriculados nos
cursos de nível técnico (integrado e subsequente) e superior (graduação e pós-graduação)
do Campus Princesa Isabel

3.3 As equipes deverão ser composta obrigatoriamente por 4 (quatro) integrantes.
Não serão aceitas equipes com menos ou mais integrantes do que a quantidade
determinada por esse edital.

3.4 As equipes poderão ser compostas por estudantes de todos os cursos ofertados
no Campus Princesa Isabel, porém, cada equipe deverá possuir, no mínimo:

● 1 (um) estudante do Curso Técnico em Edificações Subsequente que esteja
cursando o 3º Período;

OU

● 1 (um) estudante do Curso Técnico Integrado em Edificações que esteja
cursando o 3º ano

OU

● 1 (um) estudante do Curso Técnico Integrado em Edificações que esteja
cursando o 4º ano

OU

● 1 (um) estudante que já tenha concluído o Curso Técnico em Edificações, mas
atualmente esteja esteja regularmente matriculado (com cadastro ativo) em outro
curso do IFPB - Campus Princesa Isabel

3.5 Cada equipe deverá possuir 1 (um) membro titular responsável por efetivar a
inscrição da equipe e prestar todas as informações exigidas pelo edital.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das
normas e
condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento.

4.2. A inscrição da equipe deverá ser feita somente pelo titular da mesma. Não é
necessário que os demais membros efetuem a inscrição.

4.3. O titular da equipe deverá realizar a inscrição através do formulário disponível,
exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico https://forms.gle/izx5njLbeV4bbfDr8
ou no setor de protocolo do IFPB - Campus Princesa Isabel, a partir das 10h do dia 29 de
julho de 2019, até às 23h e 59min do dia 09 de agosto.

4.2. Serão consideradas indeferidas as inscrições que não atenderem o subitem 3.3
deste Edital.

https://forms.gle/izx5njLbeV4bbfDr8


5. DO QUANTITATIVO E SORTEIO DE EQUIPES

5.1 Serão aceitas 6 (seis) equipes compostas por 4 (quatro) estudantes.
5.2 Caso o número de equipes inscritas exceda o número de vagas, será realizado

um sorteio para definir quais equipes poderão participar do concurso.
5.3 O sorteio será realizado pela equipe organizadora do concurso 1 (um) dia após a

divulgação da lista de inscritos.
5.4 O local do sorteio das equipes será o pátio do IFPB - Campus Princesa Isabel às

8h e 40min.
5.5 O sorteio das equipes será realizado pelo número de inscrição conforme lista de

inscritos divulgada no dia anterior.

5. DO CRONOGRAMA

Atividade Período

Período de inscrição 29/07 a 09/08/2019

Divulgação da lista de inscritos 14/08/2019

Realização do sorteio e divulgação das equipes 15/08/2019

Período de realização das oficinas 26/08/2019 a 02/10/2019

Entrega do desenho 13/09/2019

Entrega do resumo histórico 20/09/2019

Impressão das mini fachadas de 26/09 a 09/10/2019

Entrega da maquete 3D 14/10/2019

Exibição dos trabalhos na Jornada de Educação, Ciência e
Tecnologia

21/10/2019 a 23/10/2019

Premiação 21/10/2019

6. DO REGULAMENTO DO CONCURSO

6.1 Disposições Gerais do Regulamento

6.1.1 O concurso irá obedecer as normas previstas neste regulamento. A equipe que
desrespeitar as normas do regulamento será desclassificada

6.1.2 As equipes serão formadas por 4 (quatro) integrantes, sendo pelo menos 1(um)
deles estudante do curso Técnico em Edificações, conforme descrição do item 3.4 deste
edital.

6.1.3 É obrigatória a presença de todos os integrantes da equipe no momento da
exposição dos trabalhos finais



6.1.4 Serão certificado todos os participantes devidamente inscritos e com seu
projeto devidamente habilitado à competição

6.2 Participação nas Oficinas

6.2.1 É obrigatória a participação de pelo menos 1 (um) membro da equipe em cada
uma das 7 (sete) oficinas ofertadas ao longo do concurso. Abaixo o cronograma das
oficinas:

Cronograma de realização das oficinas

Atividade Data Horário Ministrante

Oficina 1: Métodos e Técnicas de
pesquisa histórica

26/08/2019 14hr às
17hr

Chyara Charlotte
Bezerra

Oficina 2: Apresentação, foto e medição 28/08/2019 Rinaldo Rodopiano
da Silva

Oficina 3: Desenho de observação 04/09/2019

Oficina 4: Modelagem 3D com Revit
11/09/2019

Oficina 5: Modelagem de fachadas
arquitetônicas

18/09/2019

Oficina 6: Oficina de impressão 3D
25/09/2019

Oficina 7: Oficina de pintura
02/10/2019

6.2.2 Devido a necessidade de conhecimentos prévios específicos sobre Tecnologia
BIM e o software REVIT, poderão participar das oficinas 4, 5 e 6 somente os membros da
equipe que estejam matriculados no Curso Técnico em Edificações Integrado (3º e 4º ano)
ou Subsequente (3º período). Também poderá participar dessas oficinas estudantes que já
tenham concluído o Curso Técnico em Edificações, mas atualmente estejam regularmente
matriculados (com cadastro ativo) em outro curso do IFPB - Campus Princesa Isabel

6.3. Normas para elaboração e entrega dos trabalhos

6.3.1 Cada equipe deverá entregar um conjunto de 3 (três) trabalhos relacionados à
edificação histórica que lhe for designada.

6.3.2 As 6 (seis) edificações serão escolhidas pela coordenação do concurso que irá
realizar um sorteio para definir a edificação que ficará a cargo de cada equipe.

6.3.3 O sorteio das edificações será realizado no dia da Oficina 1, conforme previsto
no item 6.2.1.

6.3.4 O concurso irá avaliar 3 (três) trabalhos: i) Resumo histórico da edificação; ii)
desenho de observação e iii) maquete 3D

6.3.5 Todos os trabalhos deverão ser entregues conforme modelo apresentado pela
coordenação do concurso



6.3.6 O prazo para entrega de cada etapa deverá obedecer às seguintes datas:

6.3.6.1 Entrega do desenho de observação
Data: 13 de setembro de 2019, até às 17h
Local: Sala 34 do bloco administrativo do IFPB - Campus Princesa Isabel

6.3.6.2 Entrega do resumo histórico, conforme modelo apresentado na Oficina 1
Data: 20 de setembro de 2019, até às 23h e 59 min
Local: enviar por email para o endereço cactus.pi@ifpb.edu.br

6.3.6.3 Entrega da maquete 3D
Data: 14 de outubro de 2019, até às 17h
Local: Sala 34 do bloco administrativo do IFPB - Campus Princesa Isabel

6.4. Critérios de avaliação

6.4.1 Será composta uma banca examinadora com a participação de: 1 (um)
Arquiteto, 1 (um) historiador e 1 (um) representante da sociedade civil;

6.4.2 A avaliação dos trabalhos será realizada com atribuição de notas de 6 a 10,
conforme conceitos: ruim, regular, bom, ótimo e excelente;

6.4.3. Critério Arquitetônico: a) Desenho de observação; b) Maquete 3D
6.4.4. Critério Histórico: a) Contexto histórico; b) Pesquisa bibliográfica; c) Escrita.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 O presente edital poderá ser revogado ou anulado a qualquer tempo, no todo ou
em parte, por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direito à
indenização ou reclamação de qualquer natureza.

7.2 Os casos omissos serão deliberados pela equipe organizadora do I Concurso
“Memórias de onde moro”.

7.2 As dúvidas e demais informações devem ser formalizadas por escrito digital e
encaminhadas para o email cactus.pi@ifpb.edu.br

Thais de Freitas Morais
Coordenadora do Projeto “Memórias de onde moro”
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