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1. CHAMADA PÚBLICA - MINICURSOS E OFICINAS: 
 
 

A Comissão Organizadora do III Seminário de Meio Ambiente do IFBA - campus 

Jacobina “Políticas Públicas e Meio Ambiente”, evento a ser realizado entre os dias 

07 de dezembro a 18 de dezembro de 2020, virtualmente pela plataforma Even3 

(https://www.even3.com.br), convida aos docentes, técnicos(as) administrativos em 

educação (TAES), terceirizados(as), estudantes do IFBA - campus Jacobina, assim 

como o público em geral para apresentar as propostas de minicursos ou oficinas nos 

termos aqui estabelecidos. 

 

2. APRESENTAÇÃO DO TEMA DO SEMINÁRIO  
 

O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia – IFBA, campus Jacobina, no uso de suas atribuições legais, em conjunto com 

a Comissão Organizadora do III Seminário de Meio Ambiente 2020 - designada em 

Portaria nº 077 de 29 de setembro de 2020, torna público o convite aos(às) integrantes 

da comunidade acadêmica (estudantes, servidores(as), colaboradores(as) 

terceirizados(as)) e comunidade externa para apresentarem propostas, nas datas 

expressas em cronograma, e participarem das atividades a serem ofertadas durante 

o evento, de acordo com as normas definidas neste edital. O evento ocorrerá de forma 

on-line, nos canais do IFBA - campus Jacobina, nas plataformas de vídeo, redes 

sociais e em outras ambiências virtuais, no período de 07 a 18 de dezembro de 2020.  

O Seminário de Meio Ambiente do IFBA Jacobina é um evento anual que busca 

promover o diálogo e debater acerca das questões ligadas ao meio ambiente e 

desenvolvimento sustentável, sobretudo, as potencialidades econômicas e seus 

respectivos impactos ambientais sobre os recursos naturais no Piemonte da Chapada 

Diamantina, além de discutir a respeito dos direitos e políticas públicas para 

Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil e na região de Jacobina - BA.  

Em sua 3ª edição, o Seminário de Meio Ambiente, realizado pelo Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, campus Jacobina, 

através de esforços de seus estudantes, servidoras(es) (docentes, técnicas(os), 

temporárias(os) e terceirizadas(os)) e agentes da comunidade externa, tem como 
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objetivo proporcionar, de forma interdisciplinar, espaços de propagação de 

conhecimento e aprendizagem para comunidade interna e externa. O tema e eixos 

temáticos do evento baseiam-se em questões direcionada para o socioambiental, 

desafios atuais e futuros das políticas públicas no Brasil. Portanto, baseando-se nas 

resoluções que norteiam as Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais 

(AENPE) do IFBA, sobretudo devido à situação de calamidade pública provocada pela 

disseminação do novo coronavírus, o evento ocorrerá de forma on-line e abrangerá 

momentos síncronos e assíncronos, que acontecerão no formato remoto, sem deixar 

de lado as possibilidade de interação e com o intuito de promover um espaço 

educativo e participativo para comunidade. 

 

  
3. EIXOS TEMÁTICOS: 

 
 

1. Agrotóxicos, Agricultura e Meio Ambiente; 

2. Mineração, Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável; 

3.Incêndios florestais, Emergência Ambiental e Prevenção;  

4.Saneamento básico e Legislação Ambiental; 

5.Comunidades Tradicionais, Sustentabilidade e Bem Viver; 

6. Conservação,Gestão Ambiental e Biodiversidade; 

7. Outros.  

 

Os eixos temáticos, apresentados acima, não restringem a possibilidade de 

minicursos e/ou oficinas que contemplem áreas adjacentes do conhecimento, desde 

que aprovadas pela comissão responsável. 

4.  OBJETIVO: 
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Promover a instrução e capacitação de interessados em diversas temáticas que 

envolvem o Meio Ambiente em diferentes áreas do conhecimento afins e transversais, 

em cursos de curta duração durante do III SEMINÁRIO DE MEIO AMBIENTE DO IFBA 

- JACOBINA. 

 

5. PROPOSTAS DE MINICURSOS E OFICINAS 

 

 O(s) proponente(s) poderá(ão) escolher a modalidade de curso de curta 

duração que deseja realizar entre minicurso e oficina. 

 

5.1 Descrição 

 

O minicurso consiste em uma série estruturada de conteúdos e/ou atividades, 

de curta duração, organizado por um professor ou profissional qualificado, que tem 

por objetivo instruir e capacitar o discente em algum tema ou habilidade específica 

voltado ao Meio Ambiente. 

 

A oficina é espaço de construção coletiva, por meio de aprendizagem, voltada 

à construção de soluções para demandas reais, com o objetivo de desenvolver, em 

estudantes do ensino médio técnico, de graduação e pós-graduação, as competências 

e habilidades requeridas nas mais diversas áreas de estudo voltadas ao Meio 

Ambiente. 

 

5.2 Modalidades 

Os minicursos e oficinas poderão ser ministrados: 

● Em formato síncrono. Entende-se por formato síncrono aquele onde ocorre a 

interação em tempo real entre proponente e participante; 

● Em formato síncrono/assíncrono. Neste caso, além da interação em tempo real, 

o proponente poderá desenvolver também atividades que aconteçam em 

tempos diferentes tais como: vídeos gravados, estudos dirigidos, relatórios, 
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mapas mentais, fóruns de discussão e questionários. Neste caso, o proponente 

deverá se responsabilizar pelo envio do material aos participantes da atividade. 

 

5.3 Duração  

O minicurso ou oficina deverá ter a carga-horária entre 1 e 12 horas. Podendo 

ser ministrado no máximo 2 horas por dia no formato síncrono.  

Os proponentes que optarem pelo formato síncrono/assíncrono poderão 

acrescentar até 2 horas de atividade assíncrona para cada hora de atividade síncrona 

no total do minicurso ou oficina.   

Os minicursos e oficinas com mais de 2 horas síncronas poderão ser 

ministrados em até três dias. 

 

5.4 Infraestrutura  

Para proponentes Servidoras(es) do IFBA - Campus Jacobina poderá ser 

encaminhado plano de atividade no modelo AENPE, disponibilizado em árvore de 

processo do SEI para cada Projeto Estruturante, respeitando-se os prazos de 

submissão dispostos no presente edital. Para as atividades síncronas (em tempo real) 

serão sugeridas as plataformas que mais se adequem às necessidades do 

proponente. 

O proponente de atividades síncronas terá a liberdade de indicar, no momento 

da submissão, a plataforma que pretende usar, devendo enviar para a organização 

do evento o link de acesso até 72 horas antes do início da atividade. O proponente 

poderá ter à sua disposição monitor para fornecimento de suporte antes e durante sua 

atividade, e recomenda-se que os minicursos e oficinas ministrados em ambiente 

virtual tenham no máximo 30 participantes online. 

 

6. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO  

O proponente das atividades deve ser: 
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● Público Interno - Docentes, Técnicos Administrativos em Educação e 

Terceirizados do campus Jacobina; 

● Público Externo - pesquisadores(as) e profissionais das demais 

Instituições de Ensino e Institutos de Pesquisa, assim como profissionais 

que atuam na área de Meio Ambiente. 

Serão aceitas propostas com mais de um/uma proponente. 

 

7. SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE TRABALHO 

5.1     Período de inscrição: 11 a 20 de novembro de 2020. 

5.2 As submissões poderão ser enviadas pelo e-mail 

3smaifba2020@gmail.com com o assunto SUBMISSÃO SEMINÁRIO DE 

MEIO AMBIENTE 2020 ou pelo formulário através do link: 

https://forms.gle/azPGK16jY9mYmhSZA 

Somente serão aceitas as propostas que atendam aos modelos, conforme 

anexos. 

8. AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

6.1 A seleção das propostas será realizada no âmbito da Comissão 

Organizadora do Seminário de Meio Ambiente 2020; 

6.2 As atividades propostas deverão contribuir para a popularização do 

conhecimento e da produção científica, tecnológica, artística e/ou cultural; 

6.3 Serão priorizadas as propostas que tenham: 

6.3.1.  Relevância e pertinência para as discussões da temática; 

6.3.2.  Caráter interdisciplinar; 

6.3.3.  Construção lógica e coesa do trabalho; 

6.3.4. Estratégias diferentes/Criatividade para o alcance do objeto       

tratado no trabalho, agregando novo valor ou conceito à 

pesquisa/experiência. 

 

 

mailto:snct.jac@ifba.edu.br
mailto:snct.jac@ifba.edu.br
https://forms.gle/azPGK16jY9mYmhSZA


III SEMINÁRIO DE MEIO AMBIENTE DO IFBA  

CAMPUS JACOBINA 

Políticas Públicas e Meio Ambiente 

Edital 010/2020 - Chamada Pública - minicursos e oficinas 

 

 

 

 

9. CRONOGRAMA 

 

Publicação da chamada: 11 de novembro de 2020 

Submissão das propostas de atividades: 11 a 20 de novembro de 2020 

Análise das propostas de atividades: 21 a 24 de novembro de 2020 

Resultado preliminar: 25 de novembro de 2020 

Prazo para recurso: até as 12:00 do dia 27 de novembro 

Resultado final: 30 de novembro de 2020 

Divulgação da programação completa e inscrições no SMA: 01 de 

dezembro de 2020 

Realização do SMA: 07 de dezembro a 18 de dezembro de 2020 

  Minicursos e oficinas: segundas, quartas e sextas, de 09 a 18 de 

dezembro de 2020 (os horários serão previamente divulgados pela 

comissão organizadora). 

 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

10.1 As informações descritas no formulário, bem como o seu correto 

preenchimento são de inteira responsabilidade do(s)/da(s) proponente(s); 

10.2 Os recursos deverão ser enviados na data prevista no cronograma acima 

para o e-mail 3smaifba2020@gmail.com com assunto intitulado “Recurso 

Seminário de Meio Ambiente 2020”, destinado à Comissão Organizadora, 

com texto expresso no corpo do e-mail; 

10.3 As atividades propostas inscritas serão alocadas de acordo com a 

programação da SMA e poderão sofrer mudanças do turno proposto, a 

critério e necessidade da Comissão Organizadora; 

mailto:snct.jac@ifba.edu.br
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10.4 Os certificados dos/das participantes serão encaminhados via e-mails 

cadastrados, assim como dos proponentes de atividades e sua equipe; 

10.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do 

Seminário de Meio Ambiente 2020 do IFBA, campus Jacobina; 

10.6 As orientações para apresentação on-line serão enviadas após a 

aprovação do trabalho.  

 

 

                                                                      Jacobina-BA, 11 de novembro de 2020. 

 

 

 

Ricardo Alcântara Mesquita                     Leandro Rafael Prado  

           Diretor Geral                 Presidente da Comissão do III SMA 
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ANEXO I. Template para submissão de proposta de trabalho 

 

TÍTULO: 

 

MINISTRANTES: 

1- 
2- 
3- 
4- 
5-  
 

FORMA DE ABORDAGEM DA TEMÁTICA: 

(   )   Minicurso      (    ) Oficina 

CONTATO:  

email: 

celular: 

EIXO TEMÁTICO 

(   ) 1.Agrotóxicos, Agricultura e Meio Ambiente. 

(   ) 2. Mineração, Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. 

(   ) 3.Incêndios florestais, Emergência Ambiental e Prevenção.  

(   ) 4.Saneamento básico e Legislação Ambiental. 

(   ) 5.Comunidades Tradicionais, Sustentabilidade e Bem Viver. 
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(   ) 6. Conservação,Gestão Ambiental e Biodiversidade; 

(   ) 7. Outros.  

RESUMO DA PROPOSTA: 

(No caso de oficina, devem ser assegurados o caráter prático e a segurança dos 

participantes.) 

OBJETIVOS: 

 

NÚMERO DE VAGAS: 

( ) Sem restrição 

( ) Com restrição: ______ vagas 

PÚBLICO-ALVO: 

MODALIDADE: 

(   ) Síncrona 

(   ) Síncrona/assíncrona 

CARGA HORÁRIA SEMANAL:  

(máximo de 2 horas síncronas por dia - 12 horas no total) 

 Síncrona Assíncrona 

Carga Horária   

 

DATA(S) DE REALIZAÇÃO: 

(sujeito a alterações pela Comissão) 

(  ) 09/12: 19 às 21h  

(  ) 11/12: 14 às 16h 

(  ) 14/12: 14 às 16h 
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(  ) 16/12: 14 às 16h 

(  ) 18/12: 14 às 16h 

RECURSOS NECESSÁRIOS: 

REFERÊNCIAS:  

Gostaria de indicar uma plataforma de preferência? 

Se escolher a opção "outra", indique a plataforma no espaço posterior 

 [   ] Microsoft Teams 

 [   ] Zoom 

 [   ] Google Meet 

 [   ] RNP 

 [   ] Jitsi 

 [   ]  Outra: 

 


