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CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 0

OFICINAS PARA A 17º SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: A NOVA FRONTEIRA

 

A Pró-Reitoria de Extensão 

05/2020 para submissão de 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com o tema: 

FRONTEIRA DA CIÊNCIA BRASILEIRA

A UEFS, durante a 17ª 

de Iniciação Científica (SEMIC

Universitária – desafios e possibilidades,

período de 19 e 23 de outubro

impossibilidade de aglomerações e realização presencial de eventos, def

nesse ano, especificamente, na modalidade virtual, disponível na página do evento (em 

construção) e nas plataformas digitais. 

 

1. CRONOGRAMA

INSCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL

RECURSOS SOBRE O RESULTADO

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO

 

2. PÚBLICO ALVO:

O objetivo principal do evento é mobilizar a população, em especial estudantes do ensino 

fundamental e médio da rede pública e privada, em torno de temas e atividades com 

nas Ciências e Tecnologias (C&T), valorizando a criatividade, a atitude científica e a inovação 

pedagógica. 

� Educação Infantil;  

� Alunos do Ensino Fundamental 1
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CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 05/2020 PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTA DE 

OFICINAS PARA A 17º SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 

A NOVA FRONTEIRA DA CIÊNCIA BRASILEIRA.

Reitoria de Extensão - PROEX torna pública a Chamada Pública Simplificada nº 

05/2020 para submissão de propostas de atividades, na modalidade OFICINA

a e Tecnologia, com o tema: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: A NOVA 

BRASILEIRA, no período de 19 a 23 de outubro de 2020.

17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia realizará 

de Iniciação Científica (SEMIC- PPPG), a 14ª Jornada de Extensão 

desafios e possibilidades, e ainda a III Feira de Graduação

e 23 de outubro de 2020. Considerando o cenário de pandemia e a 

impossibilidade de aglomerações e realização presencial de eventos, def

nesse ano, especificamente, na modalidade virtual, disponível na página do evento (em 

construção) e nas plataformas digitais.  

CRONOGRAMA 

DAS ATIVIDADES 02/10 a 06/10/2020 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL 07/10/2020 

SOBRE O RESULTADO 08/10/2020 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 09/10/2020 

PÚBLICO ALVO: 

O objetivo principal do evento é mobilizar a população, em especial estudantes do ensino 

fundamental e médio da rede pública e privada, em torno de temas e atividades com 

nas Ciências e Tecnologias (C&T), valorizando a criatividade, a atitude científica e a inovação 

Alunos do Ensino Fundamental 1 
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/2020 PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTA DE 

OFICINAS PARA A 17º SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMO O TEMA: 

. 

PROEX torna pública a Chamada Pública Simplificada nº 

OFICINA, para a 17ª 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: A NOVA 

a 23 de outubro de 2020. 

realizará o Seminário 

ª Jornada de Extensão da UEFS: Extensão 

Feira de Graduação (PROGRAD) no 

onsiderando o cenário de pandemia e a 

impossibilidade de aglomerações e realização presencial de eventos, definimos pela oferta, 

nesse ano, especificamente, na modalidade virtual, disponível na página do evento (em 

 

O objetivo principal do evento é mobilizar a população, em especial estudantes do ensino 

fundamental e médio da rede pública e privada, em torno de temas e atividades com foco 

nas Ciências e Tecnologias (C&T), valorizando a criatividade, a atitude científica e a inovação 
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� Alunos do Ensino Fundamental 2

� Alunos do Ensino Médio

� Alunos do Nível Superior

� Comunidade 

3. RECURSOS DIGITAIS: 

A Proex viabilizar a transmissão da 

disponibilizados para o evento

4. INSCRIÇÃO: 

O formulário para inscrição das propostas de atividades a serem desenvolvidas por docentes, 

servidores técnicos, e discentes está disponível no 

https://forms.gle/T5uZxrdYy4Jw2TJVA

Discente poderá enviar proposta de atividade com autorização prévia do Docente 

Responsável que assinará o 

Simplificada 05/2020. 

  

5. ATIVIDADE – OFICINA:

A oficina será desenvolvida pelo 

A oficina proposta deverá indicar no formulário o dia/turno/carga 

A qualidade técnica e intelectual do conteúdo da oficina é de responsabilidade do 

proponente; 

Cada proponente deverá apresentar no 

palavras) e a descrição da atividade

 

 

Feira de Santana, 01 de 
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Alunos do Ensino Fundamental 2 

Alunos do Ensino Médio 

Alunos do Nível Superior 

CURSOS DIGITAIS:  

A Proex viabilizar a transmissão da atividade no site oficial e nas plataformas digitais 

disponibilizados para o evento.  

O formulário para inscrição das propostas de atividades a serem desenvolvidas por docentes, 

cnicos, e discentes está disponível no google form

https://forms.gle/T5uZxrdYy4Jw2TJVA. 

Discente poderá enviar proposta de atividade com autorização prévia do Docente 

Responsável que assinará o TERMO DE RESPONSABILIDADE, Anexo I, desta Chamada Pública 

OFICINA: 

A oficina será desenvolvida pelo Streamyard e transmitida pelo Youtube no Canal PROEX

A oficina proposta deverá indicar no formulário o dia/turno/carga horária;

A qualidade técnica e intelectual do conteúdo da oficina é de responsabilidade do 

Cada proponente deverá apresentar no formulário de inscrição, os 

da atividade (250 palavras). 

de outubro de 2020. 
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no site oficial e nas plataformas digitais 

O formulário para inscrição das propostas de atividades a serem desenvolvidas por docentes, 

google form no link 

Discente poderá enviar proposta de atividade com autorização prévia do Docente 

TERMO DE RESPONSABILIDADE, Anexo I, desta Chamada Pública 

e transmitida pelo Youtube no Canal PROEX; 

horária; 

A qualidade técnica e intelectual do conteúdo da oficina é de responsabilidade do 

, os objetivos (até 100 
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Eu, ______________________________________, professor(a) do Departamento de 

____________________________ autorizo e me responsabilizo pela realização do(a) oficina 

_____________________________________ a ser ministrado(a) pelo(a) graduando(a) 

______________________________, matrícula nº._______________ durante a 17ª Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia, de 

 

 

Feira de Santana, ____/____/____

 

 

_________________________________
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ANEXO I 
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Eu, ______________________________________, professor(a) do Departamento de 

____________________________ autorizo e me responsabilizo pela realização do(a) oficina 

_____________________________________ a ser ministrado(a) pelo(a) graduando(a) 

_________________, matrícula nº._______________ durante a 17ª Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia, de 19 a 23 de outubro de 2020. 

Feira de Santana, ____/____/____ 

_________________________________ 

Assinatura 
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Eu, ______________________________________, professor(a) do Departamento de 

____________________________ autorizo e me responsabilizo pela realização do(a) oficina 

_____________________________________ a ser ministrado(a) pelo(a) graduando(a) 

_________________, matrícula nº._______________ durante a 17ª Semana 


