


3.2 OFICINAS: espaço de reflexão e aprendizagem, com caráter de problematização, 

divulgação e socialização de aspectos específicos da ciência e tecnologia. Esta 

modalidade tem um caráter mais prático, através de dinâmicas que valorizem a 

aplicabilidade de teorias e construção de conhecimento participativo, democrático. As 

Oficinas terão duração mínima de 2 horas e máxima de 4 horas. 

3.3 MINICURSOS: cursos de curta duração de caráter mais teórico, com objetivo de 

oferecer uma estrutura básica ou introdutória para técnicas e/ou conhecimentos para o 

público participante. Os Minicursos terão duração mínima de 2 horas e máxima de 4 

horas. 

3.4 EXPOSIÇÕES: apresentação de objetos materiais ou cultura imaterial, com a 

finalidade de apresentar temas científicos para públicos gerais. Seu objetivo é promover 

e facilitar a compreensão e popularização da ciência e podem ser realizadas através de 

ações mediadoras para a decodificação das exposições por parte do público visitante, 

como construção de painéis com textos e imagens, vídeos, sons, ações educativas, 

multimídias etc. Número de participantes: mínimo 2 e máximo 5 pessoas. 

3.5 APRESENTAÇÃO DE PÔSTER: esta modalidade é destinada aos que desejam 

adaptar suas pesquisas acadêmicas ao objetivo da SNCT: popularização da ciência. 

Estudos resultantes de PIBIC, PIBEX e outras modalidades, incluindo trabalhos 

realizados por docentes não participantes de Grupos de Pesquisa ou Extensão, devem 

criar propostas que visem facilitar o conhecimento científico para o público não 

especializado. Máximo 5 pessoas. 

3.6 ATIVIDADES CULTURAIS: discentes, docentes e servidores em geral podem 

propor atividades culturais para serem apresentadas ao longo dos três dias da SNCT, 

com duração máxima de quinze minutos. Diversas formas de expressões podem ser 

incluídas, a partir de ações e intervenções culturais e de resistência, além de 

manifestações de urbanidade, tais como dança de ma, Hip Hop, etc. 

4. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

4.1 Público Externo: comunidade de uma forma geral e, em especial, segmentos 
socialmente vulneráveis, 1 profissionais e estudantes da área de Ciência e Tecnologia, 
empresas, instituições e ONGs que promovam assistência a pessoas com necessidades 
especiais ou ações a outros grupos sociais; 
4.2 Servidor (docente e/ou técnico administrativo) do IFPE; 
4.3 Discentes que desejam propor atividades devem ser supervisionados por um 
orientador ( docente ou técnico administrativo). 

1 Estes grupos incluem: LGBT, pessoas com deficiência, s ituação de rua, indígenas, pessoas idosas, 
população negra, entre outros. Fonte: Ministério e.la Justiça, Governo Federal. Oisponívcl cm: 
http:/ /j ustica. gov. br/seus-d irei tos/ po I i tica-pena 1/po I i ticas-2/ d iversidades/ grupos-vu Incra veis 



5. INSCRIÇÕES 

5.1 Todo o processo de inscrição, credenciamento e certificação será realizado através 
do site https://www.evcn).eom.br/snct20 l 8ilj1cn:cifc. Ao concluir a inscrição, será 
enviado automaticamente, via correio eletrônico, um comprovante contendo um QR 
Code, que deverá ser apresentado (impresso ou virtual) durante a SNCT 2018 em todas 
as atividades que esteja inscrito. O Credenciamento será realizado através de um 
aplicativo gerenciado pela Comissão. Os Certificados serão gerados automaticamente 
após o tém1ino do evento apenas para os participantes que se credenciaram em cada 
modalidade (ouvinte. oficina, exposição, ele.) . 

. 5,2 As inscrições em todas as modalidades do evento serão gratuitas. 
5.3 Será possível realizar inscrição de Ouvinte até o primeiro dia do evento, através do 
site e apresentação do QR Code. 

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

6.1 Prioridade para propostas que dialoguem com a temática "A Ciência para a redução 
das desigualdades". 
6.2 Propostas que não dialoguem com o tema da SNCT 2018 também serão aceitas. 
desde que atendam ao objetivo geral da SNCT: popularização da ciência através de 
estratégias comunicativas, problematizadoras e participativas. 
6.3 Atividades cientificas e culturais que valorizem os "saberes e fazeres" de gmpos 
socialmente vulneráveis também terão prioridade no processo de escolha. 

7. CRONOGRAMA 

Lançamento do Edital Abril de 2018 
Inscricões de Prooostas de Atividades OI de junho a OI a agosto de 2018 
Divulgação dos resultados 15 de agosto de 2018 
Inscrições cm Atividades O 1 de setembro a O 1 de outubro de 2018 
Participação como ouvinte Até o dia 17 de outubro de 2018 
Divulgação do Programa Geral da SNCT 1 O de outubro de 2018 
2018 
Realização da SNCT 2018 1 7, 18 e 19 de outubro de 2018 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) As informações fornecidas, bem como seu correto preenchimento são de 
responsabilidade do proponente; 

b) A submissão de propostas não garante a aprovação da atividade; 
c) Oficinas e Minicursos aprovados que não alcançarem o número mínimo de I O 

inscritos serão cancelados. 
d) Os custos com impressão de pôster, produção de maquetes e quaisquer outras 

despesas com a montagem das exposições e atividades culturais (exceto 
equipamento de som, fornecido pela Comissão), deverão ser custeadas pelos 
proponentes. 

e) Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora da XV Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia de 2018 do IFPE, Campus Recife. 



9. CONTATOS 
Para maiores informações ou dúvidas, utilize os contatos abaixo. 
Email: snct@recife.ifpe.edu.br 
Facebook: SNCT IFPE Recife 
Fone: 2125-1665/1612 

Prof. Marivaldo odrigues Rosas 

Diretor Geral do IFP - Campus Recife 

Prof. Robson Pedrosa Costa 
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Presidente da Comissão Organizadora da SNCT 2018 
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