
CHAMADA PARA MINICURSOS/OFICINAS DA SEMANA ACADÊMICA DE 

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

 

Apresentação  

 

 A Semana Acadêmica da Licenciatura em Ciências Biológicas do IF-Goiano, 

campus Posse, edição 2021 (SALBio 2021), é um evento organizado por estudantes do 

curso, sob a coordenação do professor Adriano Antonio Brito Darosci, que ocorrerá entre 

os dias 30 de agosto a 03 de setembro. O tema deste evento é “Cerrado - conhecendo para 

preservar e pesquisar”. Assim, a programação envolverá tanto as propriedades biológicas 

do Cerrado quanto os assuntos referentes ao aprendizado dentro deste ambiente. 

Todo o evento será remoto, no período noturno, com as palestras, concursos e 

rodas de conversas transmitidas pelo canal do YouTube do IF-Goiano, campus Posse, e 

os minicursos e oficinas ofertados pela plataforma do Google Meet. Atividades 

assíncronas também poderão ocorrer nos minicursos, sendo o proponente responsável 

pelo controle da execução e pela metodologia destas, além da disponibilização, aos 

inscritos, do material para estudo. Após a conclusão do minicurso, o proponente deverá 

encaminhar para a comissão organizadora, através do e-mail 

bioifgoiano2020@gmail.com, a lista de concluintes para certificação.  

  

INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTA DE MINICURSOS/OFICINAS  

 

A proposta de minicursos/oficinas deverá seguir as instruções apresentadas abaixo: 

 

1. O texto deverá ser escrito em português, contendo até três páginas. 

2. Utilizar o tamanho de papel A4, fonte Arial, tamanho 12, margens de 2,0 cm e 

espaçamento entre linhas de 1,5. 

3. O texto deverá ser submetido como único arquivo, em formato PDF. 

4. Autoria: até três, indicando Instituição de origem e e-mail.  

5. Mini currículo do(s) responsável(eis). 

6. Estrutura da proposta: 

1. Título 

2. Enquadramento (se Oficina ou Minicurso) 

3. Resumo (100 a 250 palavras) 

4. Número máximo de participantes 

5. Carga horária: 2 h a 4 h para oficina e 4 h a 8 h para minicurso 

6. Ementa 

7. Objetivo(s) 

8. Justificativa (aponte a relação entre a proposta do minicurso e a temática do 

evento) 

9. Metodologia (como será desenvolvido o minicurso) 



9.1. Plataforma utilizada (caso não seja o Google Meet, disponibilizar tutorial para 

instruir quanto ao uso de tal plataforma distinta) 

10. Materiais necessários (aqueles que os inscritos precisarão ter para participar 

do minicurso e/ou oficina). 

11. Bibliografia Básica 

 

A proposta deverá ser enviada para o e-mail: bioifgoiano2020@gmail.com, com 

o assunto: Submissão minicurso. Qualquer proposta recebida após a data limite será, 

automaticamente, excluída do processo de revisão. 

As inscrições para a comunidade interna do IF Goiano, campus Posse, vão do dia 

16 a 20 de agosto. Para a externa, vão de 21 a 25 de agosto, com uma segunda chamada 

entre os dias 26 e 27 de agosto. Os autores das propostas selecionadas serão notificados 

até o dia 28 de agosto de 2021 via e-mail, quanto a lista de inscritos. Os certificados aos 

proponentes serão emitidos e entregues até o final do evento. 

 

mailto:bioifgoiano2020@gmail.com

