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1. CHAMADA PÚBLICA - MINICURSOS E OFICINAS: 
 
 

A Comissão Organizadora do IV Seminário de Meio Ambiente do IFBA - 

campus Jacobina “Forma (Ação) ambiental: instrumentos de governança e 

gestão democrática”, evento a ser realizado entre os dias 23 e 26 de agosto de 

2022, 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 IV Seminário de Meio Ambiente 2022 - designada pela 

Portaria nº 24 de 02 de maio de 2022 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 presencial nas dependências do IFBA - campus Jacobina, no período de 23 a 

26 de agosto de 2022.  

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 4ª 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. O tema e 



IV SEMINÁRIO DE MEIO AMBIENTE DO IFBA  

CAMPUS JACOBINA 

Forma(Ação) ambiental: instrumentos de governança e gestão democrática 

Edital 03/2022 - Chamada Pública - minicursos e oficinas 

 

eixos temáticos do evento baseiam-se em questões direcionadas para o 

socioambiental, desafios atuais e futuros das políticas públicas no Brasil, bem como 

criar possibilidades de interação e de promover um espaço educativo e participativo 

comunitário. 

 
3. EIXOS TEMÁTICOS: 

 
 

A. Áreas protegidas: governança ambiental e os reflexos nas comunidades 

locais; 

B. Ecoturismo, Emprego e Riquezas Naturais; 

C. Tectonismo e sismologia: abalos sísmicos em Jacobina.  

 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: 

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 IV 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 
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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 Duração  

O minicurso ou oficina deverá ser ofertado no formato presencial no dia 25/08 

das 19h às 22h com carga horária de 3 horas.   

5.3 Infraestrutura  

Aos(Às) proponentes com propostas aceitas serão disponibilizados sala de 

aula com retroprojetor, quadro branco com pincel. Caso haja necessidade de 

material impresso, enviar material com antecedência de 48 horas.  

O proponente poderá ter à sua disposição monitor(a) para fornecimento de 

suporte antes e durante sua atividade. Recomenda-se que os minicursos e oficinas 

ministrados tenham no máximo 30 participantes. 

6. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO  

O proponente das atividades deve ser: 

● 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 

7.1     Período de inscrição: 12 a 16 de agosto de 2022. 
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7.2 As submissões poderão ser enviadas pelo formulário através do link: 

https://forms.gle/LtuNCz6to14TQHq16.  

8. AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

8.1 A seleção das propostas será realizada no âmbito da Comissão 

Organizadora do Seminário de Meio Ambiente 2022; 

8.2 As atividades propostas deverão contribuir para a popularização do 

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

8.3 Serão priorizadas as propostas que tenham: 

8.3.1.  Relevância e pertinência para as discussões da temática; 

8.3.2.  Caráter interdisciplinar; 

8.3.3.  Construção lógica e coesa do trabalho; 

8.3.4. Estratégias diferentes/Criatividade para o alcance do objeto       

tratado no trabalho, agregando novo valor ou conceito à 

pesquisa/experiência. 

 

9. CRONOGRAMA 

 

Publicação da chamada: 12 de agosto de 2022 

Submissão das propostas de atividades: 12 a 16 de agosto de 2022 

Análise das propostas de atividades: 17 de agosto de 2022 

Resultado: 18 de agosto de 2022 

  Minicursos e oficinas: quinta-feira (25/08) das 19h às 22h 

 

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); 

https://forms.gle/LtuNCz6to14TQHq16
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10.2 As atividades propostas inscritas serão alocadas de acordo com a 

programação do SMA e poderão sofrer mudanças do turno, a critério e 

necessidade da Comissão Organizadora; 

10.3 Os certificados dos/das participantes serão encaminhados via e-mails 

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

10.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do 

Seminário de Meio Ambiente 2022 do IFBA, campus Jacobina; 

10.5 As orientações para apresentação serão enviadas após a aprovação do 

trabalho.  

 

 

                                                                      Jacobina-BA, 10 de agosto de 2022. 

 

 

 

Ricardo Alcântara Mesquita                     Leandro Rafael Prado  

           Diretor Geral                 Presidente da Comissão do IV SMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


