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EDITAL Nº 002/2017 

SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO IFBA-BRUMADO 

Tema: A MATEMÁTICA ESTÁ EM TUDO 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

O Diretor Geral em exercício do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – 

Campus Brumado, no uso de suas atribuições legais, torna público, por intermédio da Comissão 

Organizadora da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia (SECITEC) 2017, convida a 

Comunidade Acadêmica e demais interessados para apresentar propostas de atividades a serem 

desenvolvidas durante a SECITEC 2017, de acordo com as normas definidas neste edital. O evento 

acontecerá preferencialmente no IFBA, Campus Brumado, no período de 08 a 10/11/2017. 

 

A 14ª edição da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia 2017 terá como tema A matemática está 

em tudo. A escolha do tema baseia-se no fato de que ocorrerão no Brasil os maiores eventos 

relacionados à Matemática: a Olimpíada Internacional de Matemática (2017) e o Congresso 

Internacional de Matemáticos (2018). Além disso, a SECITEC 2017 homenageará o matemático 

maranhense Joaquim Gomes de Souza, que deu o primeiro impulso na pesquisa matemática no 

Brasil. 

 

2. OBJETIVOS 

A SECITEC/IFBA/BRUMADO-2017 tem como objetivos: 

• Contribuir para a popularização dos conhecimentos e da produção científica, tecnológica, 

artística e cultural; 

• Colaborar para a formação técnico-acadêmica e cidadã dos discentes, por meio de sua 

participação na construção e mediação das atividades; 

• Promover a aproximação/integração da comunidade acadêmica do IFBA com a comunidade 

externa, visando compartilhar saberes; 

• Demonstrar que a presença e os benefícios da Matemática em nosso dia a dia são 

incalculáveis e está presente em toda a parte e impacta diretamente em diversos aspectos da nossa 

vida. 
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3. PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

3.1 EXPOSIÇÃO 

3.1.1 Mostra de Artes Plásticas e/ou Audiovisuais: pintura, escultura, artesanato, fotografias, 

filmes, documentários etc. 

3.1.2 Mostra de Trabalhos Acadêmicos: apresentação de pesquisa, ensino ou extensão. 

3.2 JOGO MATEMÁTICO: atividade presencial com envolvimento dos participantes. Os 

proponentes durante o desenvolvimento desta atividade deverão acompanhar e tirar as dúvidas dos 

participantes. 

3.3 MINICURSO: atividade de caráter mais teórico, que proporciona novos conhecimentos e 

vivências. 

Duração: de 2 a 4 horas 

3.4 OFICINA: implica a produção coletiva, com a finalidade de promover o aprendizado 

compartilhado. 

Duração: de 2 a 4 horas 

3.5 APRESENTAÇÃO CULTURAL: apresentações relacionadas às artes cênicas e música. 

Duração: no máximo 30 min. 

3.6 OUTRAS ATIVIDADES: atividades relacionadas à temática, mas que não se inserem nas citadas 

anteriormente. 

 

4. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

O proponente das atividades deve ser: 

4.1 Público externo: docentes e pesquisadores de escolas/universidades públicas e privadas, profissionais 

de outras instituições públicas/privadas/organizações não governamentais e profissionais autônomos com 

experiência na área. 

4.2 Público interno: servidores (docentes e/ ou técnicos administrativos) do IFBA (Campus Brumado). 

4.2.1 Podem submeter propostas também estudantes do Campus Brumado e de outras instituições de 

educação desde que tenham anuência e orientação de algum docente. 

 

5. INSCRIÇÕES 

5.1 Período de inscrição: 03 a 16 de outubro de 2017. 

5.2 As inscrições para as atividades serão realizadas em formulário disponível no link: 

https://goo.gl/forms/HHQVZs3e921Qha0i1 

 

6. AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

6.1 As atividades propostas deverão contribuir para a popularização do conhecimento e da produção 
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científica, tecnológica, artística e/ou cultural. 

6.2 Das propostas de atividades selecionadas pelo menos 20% serão do público externo. 

6.3 Serão priorizadas as propostas que tenham: 

6.3.1 Relevância e pertinência para as discussões da temática. 

6.3.2 Caráter interdisciplinar. 

 

7. CRONOGRAMA 

Publicação do Edital: 02/10/2017 

Submissão das propostas de atividades: 03 a 16/10/2017 

Análise das propostas de atividades: 17/10 e 18/10/2017  

Resultado preliminar: 18/10/17 

Prazo para recurso: 19/10/2017 

Resultado final: 20/10/2017 

Realização da SECITEC: 08, 09 e 10 de novembro/2017 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

8.1 As informações descritas no formulário bem como o seu correto preenchimento são de inteira 

responsabilidade do proponente. 

8.2 A submissão do formulário de inscrição não garante a aprovação da atividade. 

8.3 Os recursos deverão ser enviados na data prevista no cronograma acima para o email 

dac.bru@ifba.edu.br, com assunto intitulado “Recurso SECITEC 2017”, destinado à Comissão 

Organizadora, com texto expresso no corpo do email. 

8.4 Serão aceitas atividades fora do tema proposto, que serão avaliadas pela Comissão Organizadora no 

tocante a sua pertinência. 

8.5 O certificado do proponente da atividade e sua equipe (se houver) ficará disponível no site 

institucional. 

8.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora da Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia 2017 do IFBA, Campus Brumado. 

 

Brumado-BA, 02 de outubro de 2017. 

                                                             
Gilmar Vieira Freitas 

Diretor Geral em Exercício  

Portaria nº 066/17 
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