INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CÂMPUS FEIRA DE SANTANA
EDITAL 001/2018
VI SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CIÊNCIA PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

1 DO OBJETO

A SNCT busca estabelecer uma conexão entre a Ciência e a Tecnologia com a
população brasileira. Esse evento que tem o papel de promover a divulgação
científica no Brasil é promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicação foi estabelecido pelo Decreto de 9 de Junho de 2004
e é realizado sempre no mês de Outubro sob a coordenação do MCTIC
(Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações) por meio da
Coordenação-Geral de Popularização e Divulgação da Ciência (CGPC/SEPED)
e conta com a colaboração de secretarias estaduais e municipais, agências de
fomento, espaços científico-culturais, instituições de ensino e pesquisa,
sociedades científicas, escolas, órgãos governamentais, empresas de base
tecnológica e entidades da sociedade civil. No IFBA acontece na sua sexta
edição. O tema deste ano, “Ciência para a Redução das Desigualdades” está
relacionado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) estipulados
pelas Nações Unidas, especificamente o de número 10 – Redução das
Desigualdades.
2 DIRETRIZES GERAIS
O público-alvo da VI SNCT-2018 do IFBA campus Feira de Santana é formado
por estudantes, docentes, técnicos e pesquisadores, além dos membros da
sociedade civil do município de Feira de de Santana e macro-região. As
atividades previstas para o evento deverão estar em concordância com a
temática nacional proposta pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação:
Ciência para a Redução das Desigualdades. A SNCT 2018 ocorrerá nas
dependências do IFBA no campus de Feira de Santana entre os dias 17 a 20
de Outubro de 2018, nos três turnos, exceto dia 20 (turno manhã). Todas as
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oficinas e minicursos aprovados deverão acontecer nos momentos
determinados pela comissão e estar em aderência e este edital.
O dia 16 de Outubro será reservado para a realização da montagem da
estrutura mobiliária dos eventos e o dia 20 (turno da tarde) de Outubro será
reservado para a realização da desmontagem de tais estruturas.
Na sua VI edição a SNCT do IFBA no campus Feira de Santana terá seu
calendário associado a dois eventos, por ora chamados de eventos satélites
são eles, a Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão (I SEPEX IFBA campus
Feira de Santana) e o Robô Show estando assim previstos:
● 17 de Outubro de 2018 -Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão
(SEPEX);
● 18,19 (manhã e tarde) e 20 (tarde) de Outubro de 2018 - VI SNCT IFBA
campus Feira de Santana;
● 20 (manhã) - Robô Show (Ver detalhes no site da SNCT)
O cronograma do evento está detalhado no ANEXO I deste edital, que pode,
sem aviso prévio ou comunicação individual, ser alterado, com divulgação
imediata no site do evento e/ou em http://portal.ifba.edu.br/feira-de-santana.
3 DA LOCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO
A realização da SNCT 2018 está prevista para as dependências do IFBA no
campus Feira de Santana localizado à Rodovia BR 324 - km 102.11, S/N Aviário, Feira de Santana - BA | CEP: 44135-000. Acesso via modal ônibus
urbano checar linhas em <http://www.viafeira.com.br>. Para maiores
informações
poderão
ser
obtidas
no
portal
do
instituto
http://portal.ifba.edu.br/feira-de-santana além de estarem também disponíveis
no site do evento.
A organização do evento ficará a cargo da comissão nomeada pela Portaria nº
15 de 04 de abril de 2018, através do Processo SEI N° 23471.000601/2018-17.
Todas as dúvidas e questionamentos não sanados pelo edital serão resolvidas
através da deliberação da referida comissão, sempre que for competente para
decidir sobre o tema elencado nas provocações.

4 DAS CATEGORIAS ENVOLVIDAS
Podem participar do evento todo e qualquer cidadão interessado no tema
proposto, em quaisquer das atividades dispostas na programação. Os
envolvidos na VI SNCT do IFBA campus Feira de Santana-2018. Estarão
2

disponíveis as seguintes categorias: PARTICIPANTE, EXECUTOR, MONITOR,
ORGANIZADOR e PALESTRANTE.
4.1 Defini-se como PARTICIPANTE aquele que se dispõe, voluntariamente, a
participar das atividades propostas no evento. O PARTICIPANTE poderá
inscrever-se em uma ou mais atividades conforme os critérios de
disponibilidade de vagas. Na disputa por vagas será adotado o critério de
antiguidade da inscrição.
4.2 Entende-se por EXECUTOR aquele que se dispõe a propor, organizar e
executar atividade para composição do evento. Podendo ser minicursos
(máximo 04 horas), oficinas (máximo 04 horas) e atividades culturais
(máximo 1 hora) .
4.3 Entende-se por MONITOR todo e qualquer aluno regular do IFBA que tenha
disposição e interesse de contribuir com a organização, monitoramento e
divulgação dos eventos da VI SNCT IFBA campus Feira de Santana-2018.
Tal participação será sempre voluntária, não remunerada e reconhecida
mediante CERTIFICADO em caso de cumprimento das atribuições
acordadas.
4.4 Entende-se por ORGANIZADOR todo aquele que é membro da Comissão
da VI SNCT IFBA campus Feira de Santana- 2018, constituído pela Portaria
nº 15 de 04 de abril de 2018, através do Processo SEI N°
23471.000601/2018-17 e suas atualizações.
4.5 Entende-se por PALESTRANTE todo aquele que proferir palestras na SNCT
2018 com o devido aceite, convite e permissão da comissão da VI SNCT
IFBA campus Feira de Santana- 2018.
4.6 Todos os envolvidos, independentemente da categoria (PARTICIPANTE,
EXECUTOR, MONITOR, ORGANIZADOR e PALESTRANTE) devem
prestar as informações cabíveis para participação e emissão de certificados.
A recusa em fornecer tais dados implicará na possibilidade de não
participação ou não emissão de certificado.
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5 DAS INSCRIÇÕES

5.1
As inscrições para PARTICIPANTE, EXECUTOR e MONITOR ocorrerão
através do site do evento.
5.2 As propostas de trabalho para a categoria EXECUTOR devem ser enviadas
através de preenchimento de formulário específico disponível do site do
evento, de acordo com cronograma no ANEXO I.
5.3 As inscrições para MONITOR estarão disponíveis no site do evento para
todo aluno regular do IFBA - Campus Feira de Santana. O processo
seletivo será regido por edital complementar a ser divulgado no site do
evento.

5.4 As vagas para PARTICIPANTE que não forem preenchidas durante o
período de inscrição poderão ser direcionadas (por ordem de solicitação)
para inscrição antes do início do evento em questão. Após o início do
evento não serão realizadas quaisquer inscrições para fins de certificação,
embora a entrada ainda possa ser permitida.

6 DA APRESENTAÇÃO

As datas e horários das apresentações serão disponibilizados no site do
evento. Todos os EXECUTORES E PALESTRANTES também receberão
comunicação direta por via eletrônica, incluso por e-mail.
6.1 ATIVIDADE MINISTRADA

6.1.1 A comissão organizadora do evento disponibilizará informações sobre o
espaço em que a atividade será desenvolvida com antecedência de até
24h aos EXECUTORES e PALESTRANTES.
6.1.2 Sempre que se fizer necessário (ou quando solicitado previamente pelo
EXECUTOR ou PALESTRANTE) as atividades serão auxiliadas por
MONITORES direcionados pela comissão organizadora e em
concordância com o EXECUTOR e ou PALESTRANTE.
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6.1.3 Recomenda-se ao EXECUTOR/PALESTRANTE que se faça presente
com antecedência mínima de 30 minutos do horário de início da atividade.
Atrasos superiores a 20 minutos poderão implicar em cancelamento do
respectivo evento.

7 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
As propostas enviadas 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:
● Relevância e aderência do tema do trabalho, de acordo com a proposta
da SNCT 2018;
● Clareza e objetividade da proposta;
● Criatividade e/ou inovação;
● Viabilidade de execução da atividade.

Caberá recurso a seleção iniciação de trabalhos através de preenchimento de
formulário disponível no site do evento. Após o julgamento dos recursos pela
comissão, a lista com todos os trabalhos selecionados será disponibilizada na
site
do
IFBA
–
Campus
Feira
de
Santana
(http://portal.ifba.edu.br/feira-de-santana) e no site do evento.
9 DA CERTIFICAÇÃO
Todos os envolvidos na SNCT 2018 receberão certificados, desde que atendam
para cada categoria o exposto a seguir:

9.1
i
ii
iii

O PARTICIPANTE que registar:
no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total das
palestras em um dos turnos;
no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) em um MINICURSO
no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) em uma OFICINA

Receberá, conforme os critérios abaixo:
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● Tendo satisfeito os critérios i e ii este receberá o CERTIFICADO DE
PARTICIPAÇÃO NA VI SNCT IFBA campus Feira de Santana- 2018.
● Tendo satisfeito apenas o critérios ii este receberá o CERTIFICADO DE
PARTICIPAÇÃO EM MINICURSO NA VI SNCT IFBA campus Feira de
Santana- 2018.
● Tendo satisfeito apenas o critérios iii este receberá o CERTIFICADO DE
PARTICIPAÇÃO EM OFICINA NA VI SNCT IFBA campus Feira de
Santana- 2018.
● Nos demais casos o PARTICIPANTE NÃO receberá qualquer
certificação.
9.2
O EXECUTOR de OFICINA, MINICURSO ou ATIVIDADE CULTURAL
receberá, caso complete a atividade, consoante atestado da comissão,
CERTIFICADO DE CONDUTO DE OFICINA, INSTRUTOR DE MINICURSO ou
ORGANIZADOR DE ATIVIDADE CULTURAL, respectivamente, DA VI SNCT
IFBA campus Feira de Santana- 2018.
9.3
O MONITOR deverá, para ter direito ao certificado, ter desempenhado a
contento, consoante atestado da comissão, as atividades a este atribuídas.
Somente então fará jus ao CERTIFICADO DE MONITORIA DA VI SNCT IFBA
campus Feira de Santana- 2018.

10 DISPOSIÇÕES GERAIS

Mais informações sobre o evento poderão ser encontradas no site do evento
e/ou
na
home
page
do
IFBA
Campus
Feira de Santana
(http://portal.ifba.edu.br/feira-de-santana).

_______________________________________
Comissão SNCT 2018
Portaria nº 15 de 04 de abril de 2018, através do Processo SEI N°
23471.000601/2018-1
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ANEXO I

Data / Período

Evento

13/08/2018

Divulgação do edital

15/08/2018 a 30/08/2018

Inscrições
MINICURSOS

15/08/2018 a 30/08/2018

Inscrição MONITORES

15/09/2018

Divulgação
MINICURSOS
aprovadas

OFICINAS

e

OFICINAS,
PALESTRAS

e

16/09/2018 a 17/09/2018

Apresentação de recursos

18/09/2018

Resultado
final
MINICURSOS
e
aprovadas

19/09/2018 a 30/09/2018

Inscrição PARTICIPANTES

17/10/2018

Evento satélite: SEPEX

18/10/2018

PALESTRAS,
OFICINAS

MINICURSOS

e

19/10/2018

PALESTRAS,
OFICINAS

MINICURSOS

e

20/10/2018

Evento satélite:
Encerramento

30/10/2018

Emissão dos certificados

OFICINAS,
PALESTRAS

Robô

Show

/
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