RETIFICAÇÃO Nº02/2017 AO EDITAL 001/2017
SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - 2017
“A MATEMÁTICA ESTÁ EM TUDO”.

1. DO OBJETO
A SNCT busca estabelecer uma conexão entre a Ciência e a Tecnologia com a
população brasileira. Esse evento tem o papel de promover a divulgação científica
no Brasil. O foco é criar uma estrutura de linguagem que seja acessível à
população de um modo geral, utilizando meios inovadores que estimulem a
curiosidade, motivando assim, a população a discutir as diversas implicações
sociais da ciência.

2. DIRETRIZES GERAIS
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.

3.

DAS CARATERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES
Pode participar do evento todo e qualquer indivíduo da sociedade civil interessado
no tema proposto, bem como as atividades dispostas na programação. O
participante poderá se enquadrar nas seguintes categorias: ouvinte ou
proponente.
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3.1. Proponente de Atividade Ministrada
3.1.1. Participante com proposta de oferta em Oficina
3.1.2. Participante com proposta de oferta em Minicurso

4. DAS CATEGORIAS
4.1. Entende-se por participante inscrito na categoria OUVINTE aquele que se
dispõe a participar como tal das atividades propostas no evento. O
participante OUVINTE poderá estar alocado em uma ou mais atividades
ministradas (Oficina, Minicurso) sendo feita essa escolha no momento da
inscrição. Esta alocação respeitará o limite máximo de inscritos por
atividade.
4.2. 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.
4.3. Os participantes enquadrados nas categorias acima só receberão os
certificados desde que cumpridos todos os requisitos de execução da
respectiva atividade.
4.4. Os participantes do evento, enquadrados na categoria PROPONENTE,
poderão receber e-mail da Comissão Organizadora solicitando alguma
informação que não tenha sido, por razão justificada, contemplada nos
formulários, a depender do caráter da atividade.

5. DAS INSCRIÇÕES
5.1. As inscrições para PROPONENTE ocorrerão através de envio de proposta
para o e-mail: snct2017fsa@gmail.com.
5.2. 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.
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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.
5.3. As inscrições para a categoria OUVINTE serão realizadas na plataforma
SYMPLA, de acordo com o cronograma deste edital. O link para tal inscrição
será disponibilizado no site do IFBA campus Feira de Santana.
5.4. As vagas para OUVINTE que não forem preenchidas poderão ser
direcionadas para inscrição durante o evento, desde que ainda seja possível a
participação em 75% da atividade inscrita para garantia da certificação.

6. DO ENVIO DAS PROPOSTAS
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.

7. DA APRESENTAÇÃO
As datas e horários das apresentações serão disponibilizados no site do campus
(https://portal.ifba.edu.br/feira-de-santana).

8. ATIVIDADE MINISTRADA
8.1. 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.
8.2. Todas as atividades serão auxiliadas por monitores direcionados pela
comissão organizadora.
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8.3. Recomenda-se que o proponente da atividade chegue com antecedência
mínima de 30 minutos do horário de início da sessão para evitar eventuais
imprevistos.

9. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
Os trabalhos serão avaliados por uma Comissão Científica formada por servidores
do IFBA – Campus Feira de Santana. A seleção das propostas inscritas será
realizada de acordo com os seguintes critérios:
1. Relevância e aderência do tema do trabalho, de acordo com a proposta da
SNCT 2017;
2. Clareza e objetividade da proposta;
3. Criatividade e/ou inovação;
4. Viabilidade de execução da atividade.
A lista com todos os trabalhos selecionados será disponibilizada na página IFBA
– Campus Feira de Santana (www.portal.ifba.edu.br/feira-de-santana).

10. DA CERTIFICAÇÃO
10.1.O participante inscrito na categoria OUVINTE deverá ter participado de pelo
menos 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total do evento,
comprovada por meio da assinatura das listas de frequência que estarão sob
a guarda dos monitores do evento.
10.2. 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.
10.3.O participante PROPONENTE deverá completar as atividades de acordo com
o informado na inscrição e completar 100% do previsto para ter direito a
certificação.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1.As informações sobre o evento poderão ser obtidas no site do campus
(www.portal.ifba.edu.br/feira-de-santana).
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11.2.O e-mail para contato com a comissão é snct2017fsa@gmail.com

12. QUADRO RESUMO DO CRONOGRAMA
Etapa
Lançamento do edital
Data limite para inscrição de propostas
Avaliação das propostas
Resultados da seleção preliminar
Recursos
Resultados Finais
Divulgação das atividades
Inscrição da comunidade interna
Inscrição da comunidade externa

Data
31/08/2017
01/09/2017 a 24/09/2017
28/09/2017 a 01/10/2017
25/09/2017 a 27/09/2017
02/10/2017
28/09/2017
03/10/2017
29/09/2017
04/10/2017
02/10/2017
05/10/2017
02/10/2017
05/10/2017
03/10/2017 05/10/2017 a 15/10/2017
18/10/2017 a 29/10/2017

Raigenis da Paz Fiuza
Diretor Geral do Campus Feira de Santana
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