
Chamada de inscrições e seleção de propostas de Oficinas e Minicursos a serem 

ofertados na XVI Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFAM Campus Coari  

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, campus Coari torna 

pública, para conhecimento dos interessados, a realização de inscrições e seleção de 

propostas de oficinas e minicursos da XVI SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO IFAM CAMPUS COARI, que será realizado de 4 a 8 de novembro 

de 2019, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, campus 

Coari, em Coari-AM. 

 

ATIVIDADES  

1.1. As Oficinas terão uma duração mínima de 1 (uma) hora e máxima de 4 (quatro) horas.  

1.2. Os Minicursos terão uma duração mínima de 8 (oito) horas e máxima de 12 (doze) 

horas.  

 

2. DATAS E HORÁRIOS DAS ATIVIDADES  

2.1. As oficinas e os minicursos serão realizados nas dependências do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, campus Coari, nos dias e horários 

indicados a seguir:  

I – 5 de novembro de 2019, de 8h00 às 12h00 e de 14h às 18h; 

II – 6 de novembro de 2019, de 8h00 às 12h00 e de 14h às 18h;  

III – 7 de novembro de 2019, de 8h00 às 12h00 e de 14h às 18h; 

IV – 8 de novembro de 2019, de 8h00 às 12h00 e de 14h às 18h – Reservado para a 

temática do Empreendedorismo; 

 

3. REQUISITOS DOS PROPONENTES  

3.1. A titulação mínima dos proponentes de Oficinas e/ou Minicursos é Graduação.  

 

4. PROCESSO DE AVALIAÇÃO  

4.1. A avaliação das propostas será pautada por: a) currículo do proponente; b) escopo e 

relevância da atividade; e c) viabilidade técnica.  

4.2. Caso necessário, a Coordenação responsável pelas atividades poderá solicitar 

informações para avaliação das propostas.  

 

5. INSCRIÇÕES DAS PROPOSTAS  

5.1. O proponente deverá preencher e finalizar sua inscrição eletrônica, apresentando 

todos os itens solicitados no formulário online disponível em: 

https://forms.gle/fkeVi68WAyXhtM8GA).  

5.2. As inscrições de propostas serão realizadas no período de 15 a 21 de outubro de 2019.  

5.3. Cada proposta pode conter até 5 (cinco) proponentes, desde que todos cumpram os 

requisitos do item 3.1.  

 

6. RESULTADO E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS SELECIONADAS  

6.1. O resultado desta chamada será enviado aos proponentes inscritos, via e-mail, até 22 

de outubro de 2019.  

6.2. A lista de atividades aprovadas será divulgada no website da IFAM campus Coari 

(http://www2.ifam.edu.br/campus/coari) no dia 22 de outubro de 2019.  

 

7. CONDIÇÕES  

7.1. Todos os proponentes serão certificados pelas atividades realizadas.  



7.2. O proponente se compromete a enviar um relatório (em modelo próprio) sobre a 

atividade desenvolvida para a Coordenação responsável, até o dia 14 de novembro de 

2019.  

7.3. Caso constate a impossibilidade de realização da atividade aprovada, o proponente 

se compromete a avisar, com o máximo possível de antecedência, a Coordenação 

responsável.  

7.4. O IFAM campus Coari não se responsabiliza pelo transporte, alimentação e 

hospedagem dos proponentes que tiverem propostas aprovadas nesta chamada.  

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS  

8.1. A submissão de propostas de atividades objeto desta chamada implica o 

conhecimento e aceite, por parte do proponente, dos itens aqui explicitados.  

8.2. Além das oficinas e minicursos, objetos desta chamada, serão oferecidas palestras e 

conferências durante a 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia  

8.3. Os casos omissos nesta chamada serão analisados pela Coordenação responsável 

pelas atividades.  
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