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CHAMADA PÚBLICA DE PROFISSIONAIS ATUANTES NAS ÁREAS DE PESQUISA
PARA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (SNCT) 

DO IFPE – CAMPUS GARANHUNS 

1. Da finalidade:
A chamada tem como finalidade montar a programação para a Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia (SNCT) do IFPE –  Campus Garanhuns, selecionando interessados(as) em ministrar
oficinas, palestras, minicursos e/ou apresentar um trabalho durante o evento que se relacionem
com o tema proposto: “A matemática está em tudo”.

2. Da participação/inscrição:
Os  interessados  podem  se  inscrever  por  meio  do  formulário  eletrônico  (Link:
https://goo.gl/forms/YzPGmmG93OOl0hew2),  podendo  participar  desta  chamada  aqueles  que
pretenderem realizar ações (oficinas,  palestras,  minicursos e/ou apresentação de trabalho) no
campo da ciência e tecnologia, considerando o tema do evento: “A matemática está em tudo”.
2.1. As inscrições estarão abertas no período de 14 a 28 de setembro de 2017.
2.2. No ato da inscrição é necessário informar todos os materiais e estrutura necessária para
execução da atividade, e o resumo da atividade.
2.3. As apresentações de trabalho serão realizadas na modalidade de banner, cujo a sugestão de
modelo será divulgado junto com o resultado da seleção.
2.4. As inscrições também podem ser realizadas a partir do seguinte QR code:

 

3. Da seleção:
As propostas serão avaliadas pela comissão responsável pela realização do evento a partir dos
seguintes critérios:

CRITÉRIO PONTUAÇÃO

Proximidade  com  o  tema  do  evento:  “A
matemática está em tudo”.

40 pontos

Disponibilidade de recursos atribuídos ao IFPE
para execução da ação.

40 pontos

Relevância científica. 20 pontos

https://goo.gl/forms/YzPGmmG93OOl0hew2


3.1.  A seleção  atenderá  a  distribuição  das  atividades  visando  garantir  a  contemplação  das
temáticas relacionadas aos cursos existentes no Campus Garanhuns.

4. Do resultado:
O resultado será divulgado no site do Campus (http://www.ifpe.edu.br/campus/garanhuns), com
previsão para 03 de outubro/17.

5. Das Responsabilidades:
5.1.  Caberá ao IFPE disponibilizar  transporte e os equipamentos básicos para realização das
atividades selecionadas nesta chamada pública.
5.2.  Caberá  aos  selecionados  a  responsabilidade  da  presença/participação  no  dia  e  horário
agendado pelo IFPE – Campus Garanhuns, bem como do uso dos materiais e equipamentos que
se comprometerem no ato da inscrição.

6. Das disposições Gerais:
Os casos omissos e controversos serão resolvidos pela Comissão responsável pela realização do
evento.


