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V Semana de Ciência, Cultura e Arte do Campus São Sebastião 

A Comunidade na Escola 

10 a 13 de junho de 2019 – Campus São Sebastião 

Chamada Pública Regras para propostas de OFICINAS 

A V Semana de Ciência, Cultura e Arte do Campus São Sebastião do IFB é um e vento gratuito anual 

organizado por estudantes e professores/as e técnicos/as do Instituto Federal de Brasília do Campus São 
Sebastião. Esse ano o tema é “A Comunidade na Escola”. 

Os objetivos da presente Chamada é: 

- integrar os estudantes e servidores com a comunidade por meio do compartilhamento de saberes e 

experiências no âmbito da ciência, cultura e arte; 

- proporcionar a aquisição de capacidades para execução e desenvolvimento no proposto nas oficinas.  

 

As Oficinas devem ter duração mínima de uma e máxima de duas horas relacionadas a um dos seguintes 
temas: 

● Arte e Cultura; 

● Artesanato; 

● Educação; 

● Ciência e Tecnologia; 

● Gastronomia; 

● Gestão e Negócios; 

● Responsabilidade Social e Ambiental. 

 

Proponentes: professores da educação básica, técnica e tecnológica, técnicos, estudantes de graduação 
e educação básica, técnica e tecnológica e sociedade em geral podem propor oficinas. 

 

Características da Oficina: 

- cada proposta enviada pode ter no máximo 4 oficineiros inscritos que receberão um certificado 
referente à carga horária ministrada.  

- o proponente pode indicar mais de um dia/turno para oferta de uma mesma oficina. 
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- no ato do envio da proposta por e-mail, deve-se indicar o(s) dia(s), turno(s) e horário(s) de preferência, 
conforme seguinte cronograma: 

Segunda-feira 
(10/06) 

Terça-feira 

(11/06) 

Quarta-feira 
(12/06) 

Quinta-feira 
(13/06) 

15h as 17h 
9h as 11h 9h as 11h 9h as 11h 

15h as 17h 15h as 17h 15h as 17h 

19h30 as 21h30 19h30 as 21h30 19h30 as 21h30 19h30 as 21h30 

 

   

As propostas submetidas serão julgadas por uma comissão avaliadora composta por servidores do IFB - 

Campus São Sebastião. Os critérios para seleção são: 

1. Atendimento aos objetivos da chamada; 

2. Pertinência e relevância do tema; 

3. Viabilidade da execução da oficina. 

 

As propostas devem ser submetidas por meio do Formulário de Oficinas de 24/05/2019 até 31/05/2019. 

 

A organização do evento não pode garantir a disponibilização da infra-estrutura solicitada, mas propõe-

se a atendê-la na medida do que for possível. 

Serão desclassificadas propostas consideradas incompletas. 

 

O resultado da seleção será divulgado no site do IFB até 03/06/2019. 

 

Dúvidas podem ser tiradas pelo e-mail: vsemana.cssb@ifb.edu.br 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhHJ3J8K2XSdBr2fbXwPHZFYIgmaqE4ud0edSRTcv6p6ZhXw/viewform?vc=0&c=0&w=1

