
O Instituto Federal de Goiás campus Luziânia com apoio do Departamento de Estado dos EUA,
Embaixada dos EUA no Brasil e o Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC)
apresenta o programa  STEM TechCamp Goiás, que tem como objetivo estruturar uma rede de
multiplicadores  formada  por  professores  das  redes  municipal,  estadual  e  federal  que  atuam no
estado de Goiás para elaborar e implantar ações voltadas a aprendizagem ativa em STEM em suas
escolas de origem e também na sua região.

BENEFÍCIOS PARA OS PARTICIPANTES

A primeira  edição  do  STEM  TechCamp  Goiás terá  a  duração  de  5  dias  e  possibilitará  aos
participantes:

• Participar, com todas as despesas de passagens, diárias e atividades de formação cobertas
pelo programa, no período de 25 a 29 de novembro de 2019, no Instituto Federal de Goiás
campus Luziânia,  do encontro  STEM TechCamp Goiás.  Este  evento presencial  contará
com  atividades  de  sensibilização  e  formação  para  o  desenvolvimento  de  planejamento
estratégico para políticas e ações voltadas a fomentar a aprendizagem ativa em STEM nas
escolas públicas de Goiás. Estão planejadas:
◦ palestras com líderes educacionais e de empreendedorismo;
◦ discussões em grupo;
◦ construções coletivas e dinâmicas utilizando técnicas de Design Thinking,
◦ elaboração da primeira versão de suas respectivas propostas de planejamento estratégico,

para implantação em suas comunidades escolares.
• Ter apoio, durante o Encontro , para planejar, elaborar, implementar e avaliar estratégias

e ações voltadas à aprendizagem de STEM em redes públicas de educação;
• Receber certificado de participação ao final da edição.

QUEM PODE PARTICIPAR E NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS

• Professores  do  Ensino  Fundamental  ou  Ensino  Médio,  de  escolas  públicas  de  redes
municipais, estadual e federal do estado de Goiás;

• Serão ofertadas 25 (vinte e cinco) vagas para todo o estado, sendo que 5 vagas para cada
mesorregião do estado (Noroeste Goiano, Norte Goiano, Centro Goiano, Leste Goiano e Sul
Goiano).

INSCRIÇÕES

As inscrições podem ser feitas até 25 de outubro de 2019, por meio do preenchimento completo do
formulário online por meio do link https://forms.gle/Hdoo7FArAWF75NKS9

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

https://forms.gle/Hdoo7FArAWF75NKS9


SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES

A seleção dos participantes será realizada, no período de 26 a 27 de outubro de 2019, pelo comitê de
seleção composto pelos docentes organizadores do programa.

A divulgação dos selecionados, será realizada no dia 5 de outubro de 2019, por mensagem enviada
para os endereços de e-mail cadastrados no formulário de inscrição.

Os selecionados deverão confirmar o seu interesse de participação até o dia 01 de novembro de
2019. No caso de vagas remanescentes, nos dias 04 e 05 de novembro de 2019, candidatos da lista
de espera serão contatados por meio dos telefones cadastrados no formulário de inscrição.

Caso não seja possível contemplar as vagas disponíveis para de cada mesorregião do estado com os
professores selecionados, o Comitê de Seleção decidirá como redistribuir as vagas remanescentes, a
fim de atender ao número de 25 participantes neste edição do programa.

CUSTOS, CONDIÇÕES E CONTRAPARTIDAS

A organização do programa STEM TechCamp Goiás:

• Arcará  com  os  custos  de  passagem  rodoviária,  hospedagem  e  alimentação  para  os  25
selecionados participarem do Encontro STEM TechCamp Goiás, no período de 25 a 29 de
novembro de 2019, no IFG campus Luziânia.

• Arcará com os custos para realização das atividades de formação presenciais.
• Não se  responsabilizará  pelos  custos  de  detalhamento,  implantação  e  avaliação  das

estratégias e ações propostas pelos participantes para suas redes de ensino.
• Emitirá certificado de participação no  STEM TechCamp Goiás, ao final do evento para

aqueles que participarem de maneira efetiva ao longo da edição do programa. 
• A organização,  mediante  solicitação  pelo  participante,  poderá  fornecer  declaração  de

participação nas atividades, para fins de justificar ausência no trabalho ou em qualquer outro
compromisso previamente assumido.

COMPROMISSO DOS PARTICIPANTES

Os selecionados que confirmarem a participação na edição do STEM TechCamp Goiás deverão se
comprometer a:

• Participar integralmente no Encontro STEM TechCamp Goiás, no período de 25 a 29 de
novembro, no IFG campus Luziânia;

• Manter  um canal  de comunicação ativo  via  Internet  com a  organização do programa,
realizando  as  entregas  solicitadas  (de  detalhamento  do  planejamento  estratégico  e  de
acompanhamento  da  evolução  a  implementação  e  avaliação  das  estratégias  e  ações
planejadas), compartilhando experiências e participando de discussões com os participantes
e equipe organizadora, sempre com postura aberta e colaborativa.


