
 
 
 
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
 

RETIFICAÇÃO Nº 01/2017  AO EDITAL Nº 001/2017-SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA - 2017 “A MATEMÁTICA ESTÁ EM TUDO”. 

 
 

 
A presente retificação versará sobre alterações AO EDITAL Nº 001/2017-
CAMPUS FEIRA DE SANTANA/IFBA 
 
 
1) No Edital 001/2017- CAMPUS FEIRA DE SANTANA/IFBA, no item 2 –  
DIRETRIZES GERAIS,  
 
Onde se lê: 
 

O público-alvo da SNCT- 2017 é constituído prioritariamente por estudantes, docentes e técnicos da 

educação básica, técnica e tecnológica e pela comunidade em geral. As atividades realizadas na SNCT-

2017 deverão estar, preferencialmente, em concordância com a temática nacional proposta pelo 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação: A Matemática está em tudo. A SNCT 2017 ocorrerá no 

IFBA - Feira de Santana durante o período de 25 a 27 de outubro de 2017, nos três turnos, sendo aberta 

à comunidade externa. Todas as oficinas e minicursos aceitos deverão acontecer nos momentos 

determinados neste edital. 

 
O dia 24 de outubro será reservado para a realização da montagem da estrutura mobiliária das oficinas 

e o dia 30 de outubro será reservado para a realização da desmontagem da estrutura geral do evento. 

 

 
Leia-se:   

O público-alvo da SNCT- 2017 é constituído prioritariamente por estudantes, docentes e técnicos da 

educação básica, técnica e tecnológica e pela comunidade em geral. As atividades realizadas na SNCT-

2017 deverão estar, preferencialmente, em concordância com a temática nacional proposta pelo 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação: A Matemática está em tudo. A SNCT 2017 ocorrerá no 

IFBA - Feira de Santana durante o período de 08 a 10 de Novembro de 2017, nos três turnos, sendo 

aberta à comunidade externa. Todas as oficinas e minicursos aceitos deverão acontecer nos momentos 

determinados neste edital. 

 
O dia 07 de Novembro será reservado para a realização da montagem da estrutura mobiliária das 

oficinas e o dia 13 de Novembro será reservado para a realização da desmontagem da estrutura geral 

do evento. 



2) No Edital 001/2017- CAMPUS FEIRA DE SANTANA/IFBA, no item 4 – DAS 
CATEGORIAS, 
  
Onde se lê: 
 

 Entende-se por participante inscrito na categoria PROPONENTE aquele que 

se dispõe a propor atividade para composição do evento sendo elas: minicursos 

e/ou oficinas de no máximo 06 horas. 

 

Leia-se:   
 Entende-se por participante inscrito na categoria PROPONENTE aquele que se dispõe a 

propor atividade para composição do evento sendo elas: pôster, mostra, minicursos e/ou 

oficinas de no máximo 06 horas. 

 

 

 
3) No Edital 001/2017- CAMPUS FEIRA DE SANTANA/IFBA, no item 5 – DAS 
INSCRIÇÕES,   
 
      Onde se lê: 
 

 As propostas de trabalho devem ser elaboradas com fonte Times New Roman, 

tamanho 12, espaçamento 1,5, formatação de folha A4 e não ultrapassar seis 

(06) páginas. Devem compor as propostas: Título, Autores, Público Alvo, Número de 

Participantes, Duração, Introdução, Justificativa, Objetivos, Materiais e Metodologia, 

Referências. As oficinas e os minicursos terão duração máxima de 6 horas, sendo 2 horas 

por dia. O campus disponibilizará salas,  laboratórios,  projetores,  impressão  de  

apostilas/material didático. Demais recursos e materiais a serem utilizados serão de 

responsabilidade dos apresentadores. Todas as propostas deverão ser encaminhadas à 

Comissão Organizadora do evento exclusivamente via Internet através do endereço 

eletrônico. snct2017fsa@gmail.com conforme cronograma deste edital. 

 

  
      Leia-se:   

 As propostas de trabalho devem ser elaboradas com fonte Times New Roman, 

tamanho 12, espaçamento 1,5, formatação de folha A4 e não ultrapassar seis 

(06) páginas. Devem compor as propostas: Título, Autores, Público Alvo, Número de 

Participantes, Duração, Introdução, Justificativa, Objetivos, Materiais e Metodologia, 

Referências. As oficinas e os minicursos terão duração máxima de 6 horas, sendo 2 horas 

por dia. O campus disponibilizará salas,  laboratórios,  projetores,  impressão  de  

apostilas/material didático. Demais recursos e materiais a serem utilizados serão de 

responsabilidade dos apresentadores. Todas as propostas deverão ser encaminhadas à 

Comissão Organizadora do evento exclusivamente via Internet através do endereço 

eletrônico. snct2017fsa@gmail.com conforme cronograma deste edital. Será disponibilizado 



no site do campus um formulário template (opcional) para submissão por proponentes. 

 
 

4) No Edital 001/2017- CAMPUS FEIRA DE SANTANA/IFBA, no item 6 – DO 
ENVIO DAS PROPOSTAS,   
 
Onde se lê: 
 

O participante na categoria PROPONENTE poderá escolher em qual formato de atividade está inserido 

(Oficina ou minicurso), tendo que, no ato de sua inscrição, apresentar todas as informações concernentes 

ao tipo de atividade proposta. É importante salientar que um dos critérios para aprovação das propostas 

de atividades no evento é o atendimento às normas expedidas por este edital. 

Leia-se: 
 

O participante na categoria PROPONENTE poderá escolher em qual formato de atividade está inserido 

(Pôster, Mostra, Oficina ou Minicurso), tendo que, no ato de sua inscrição, apresentar todas as 

informações concernentes ao tipo de atividade proposta. É importante salientar que um dos critérios para 

aprovação das propostas de atividades no evento é o atendimento às normas expedidas por este edital. 

 
 
 

5) No Edital 001/2017- CAMPUS FEIRA DE SANTANA/IFBA, no item 8 – 
ATIVIDADE MINISTRADA,   
 
Onde se lê: 
 

  A comissão organizadora do evento disponibilizará informações sobre o espaço em que a 

atividade será desenvolvida com antecedência de até 24h ao proponente da atividade. 

 
 Todas as atividades serão auxiliadas por monitores direcionados pela 

comissão organizadora. 

 Recomenda-se que o proponente da atividade chegue com antecedência 

mínima de 20 minutos do horário de início da sessão para evitar eventuais 

imprevistos. 

 
 A comissão organizadora do evento estará disponibilizando informações sobre 

o espaço em que a atividade será desenvolvida com antecedência de até 24h ao 

proponente da atividade. 

 
 Todas as atividades serão auxiliadas por monitores sugeridos pela comissão 

organizadora. 

 

 Recomenda-se que o proponente da atividade chegue com antecedência mínima de 30 

minutos. 

  



Leia-se:   

  A comissão organizadora do evento disponibilizará informações sobre o espaço em que a 

atividade será desenvolvida com antecedência de até 24h ao proponente da atividade. 

 
 Todas as atividades serão auxiliadas por monitores direcionados pela 

comissão organizadora. 

 

 Recomenda-se que o proponente da atividade chegue com antecedência 

mínima de 30 minutos do horário de início da sessão para evitar eventuais 

imprevistos. 

 

 

6) No Edital 001/2017- CAMPUS FEIRA DE SANTANA/IFBA, no item 10 – DA 
CERTIFICAÇÃO,   
 
Onde se lê: 
 

O participante PROPONENTE inscrito nas categorias OFICINA E MINICURSO deverá apresentar seus 

trabalhos nos momentos    solicitados pela comissão, de acordo programação do evento, a fim de ter 

garantida a sua certificação. 

 
  
Leia-se:   

O participante PROPONENTE inscrito nas categorias PÔSTER, MOSTRA, OFICINA E MINICURSO 

deverá apresentar seus trabalhos nos momentos solicitados pela comissão, de acordo programação 

do evento, a fim de ter garantida a sua certificação. 

 

 

7) No Edital 001/2017- CAMPUS FEIRA DE SANTANA/IFBA, no item 12 – 
QUADRO RESUMO DO CRONOGRAMA,   
  
Onde se lê:  

       
  
 
 



Leia-se:   

 

Etapa Data 
Lançamento do edital 31/08/2017 
Prorrogação data inscrição de 
propostas 

01/09/2017 a 24/09/2017 

Avaliação das propostas 25/09/2017 a 27/09/2017 
Resultados da seleção preliminar 28/09/2017 
Recursos 29/09/2017 
Resultados Finais 02/10/2017 
Divulgação das atividades 02/10/2017 
Inscrição da comunidade interna 03/10/2017 a 15/10/2017 
Inscrição da comunidade externa 18/10/2017 a 29/10/2017 

 

 

Feira de Santana/BA, 20 de Setembro de 2017. 
 
 
 
 

Raigenis da Paz Fiuza 

Diretor Geral do Campus Feira de Santana 


