


QUEM PODE PARTICIPAR E NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS

As lives pré imersão do II STEAM TechCamp Goiás serão transmitidas pelo canal do CiteLab IFG no YouTube e abertas ao

público em geral, sem limites de vagas. Para a Imersão Maker/STEAM, serão ofertadas 50 (cinquenta) vagas para Professores

do Ensino Fundamental ou Ensino Médio, de escolas públicas das redes municipal, estadual ou federal do estado de Goiás.

O estado de Goiás é dividido geograficamente pelo IBGE em cinco mesorregiões: Noroeste, Norte, Centro, Leste e Mesorregião

do Sul Goiano. Serão garantidas pelo menos 05 vagas para cada uma dessas mesorregiões para obter uma visão global da

Educação no Estado.

INSCRIÇÕES

As inscrições poderão ser feitas de 09 a 15 de novembro de 2021 às 23h59, com preenchimento completo do formulário online:

https://www.even3.com.br/steamtechcampgo

As inscrições com preenchimento incompleto de itens indicados como obrigatórios no formulário online não serão analisadas.

FORMAS DE SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES

A seleção dos(as) participantes será realizada, no período de 16 a 17 de novembro de 2021, pelo comitê composto pelos(as)

organizadores(as) do II STEAM TechCamp Goiás. A divulgação dos(as) selecionados(as) será realizada no dia 18 de novembro

de 2021, por mensagem enviada para os endereços de e-mail cadastrados no formulário de inscrição. Os(as) selecionados(as)

deverão confirmar o seu interesse de participação até o dia 19 de novembro de 2021.

Caso o número de interessados seja maior do que o número de vagas, a seleção será feita através de sorteio e uma lista de

espera será criada. Caso tenha vaga, o(a) participante da lista de espera será comunicado até o dia 20 de novembro de 2021.

CRONOGRAMA

Inscrições 09 a 15 de novembro de 2021 às 23h59

Seleção de participantes 16 a 17 de novembro de 2021

Divulgação de participantes selecionados(as) 18 de novembro de 2021

Divulgação de selecionados(as) em lista de espera (caso

houver)
20 de novembro de 2021

Live 01 22 de novembro de 2021 (19h00 - 20h30)

Live 02 29 de novembro de 2021 (19h00 - 20h30)

Encontro pré-imersão 03 de dezembro de 2021 (19h00 - 20h30)

Imersão Maker/STEAM
04 de dezembro de 2021 (8h30 - 12h00 /

13h30 - 17h30)

GRUPO NO TELEGRAM

Para a comunicação pré-evento e no momento de imersão, iremos utilizar o serviço de mensagens do Telegram. Enviaremos o

link para o grupo no e-mail cadastrado pelo(a) participante na inscrição. Os participantes do II STEAM TechCamp Goiás que

desejarem poderão permanecer no grupo após o término do evento, para receberem e compartilharem oportunidades.

PROGRAMAÇÃO

A programação ficará disponível no site do IFG, através do link:

Programação do II STEAM TechCamp Goiás

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os(as) participantes selecionados(as) sa ̃o responsa ́veis por acompanhar a programaça ̃o e eventuais alterac ̧o ̃es. Toda a

comunicação será feita por e-mail e grupo do Telegram, a partir das informações enviadas no momento da inscrição.

A participação no II STEAM TechCamp Goiás é voluntária, gratuita e intransferível. A organização emitirá certificado de

participação ao final das atividades para quem participar de maneira efetiva ao longo da formação.
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