
À comunidade discente 

Chamada para monitores da Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia 

Prezadas e prezados estudantes,

Nosso  instituto,  o  IFBA  Campus  Eunápolis,  por  meio  da  Coordenação  de
Extensão,  da  Coordenação  de  Pesquisa,  Pós-graduação  e  Inovação  e  da
Comissão constituída, realizará no período de 21 e 25 de outubro de 2019, a
XV Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, O evento tem como objetivo
promover  a  socialização  de  atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  e
intensificar a integração entre professores e alunos dos diferentes campi do
IFBA e demais Instituições. 

Para que o evento possa ser realizado precisamos de sua colaboração, e por
isso, gostaríamos de convidá-los e convidá-las a se voluntariarem e auxiliar
nesse importante evento na condição de monitor(a). Há uma gama extensa de
trabalhos e atribuições a serem realizadas antes, durante e após o evento, e
sendo  assim  toda  ajuda  é  bem-vinda  e  a  pluralidade  de  competências  e
habilidades também.

O monitor(a) terá direito ao certificado.

Contamos com a sua participação, e adiantamos que será um prazer poder
trabalharmos juntos para realizarmos um excelente evento. 

Os interessados deverão fazer sua inscrição na COGEP (setor pedagógico) no
período de 02 a 23 de setembro de 2019.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFBA Campus Eunápolis
Av. David Jonas Fadini, S/Nº, Rosa Neto - Eunápolis – Ba, CEP 45823-221.

Telefax: (73)3281-2266 / 3281-2267
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