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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Av. Arino Gomes Leal, 1700 - Santa Margarida - 29700-660 - Colatina ES 27 3723 1523 Ramal 1502

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO – PS 03/2019
COORDENAÇÃO DO CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO
SELEÇÃO DE DISCENTES PARA MINISTRAREM OFICINAS NO
IV WORKSHOP DE ADMINISTRAÇÃO - 2019

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO
SANTO - CAMPUS COLATINA, por intermédio da da Coordenação do Curso de
Bacharelado em Administração, da Comissão do IV Workshop de Administração e do
Centro Acadêmico de Administração Silvana Guerra, torna pública, a chamada para
seleção de discentes do Curso de Bacharelado em Administração do Ifes/campus
Colatina, para ministrar oficinas, nos dias 24 e 25 de setembro de 2019, no IV Workshop
de Administração – Ifes/campus Colatina. A aplicação das oficinas poderá ser estendida
para o dia 26 de setembro de 2019, caso a comissão elaboradora julgue necessário.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O Processo Seletivo, previsto neste Edital, destina-se à seleção de alunos devidamente
matriculados no curso de Bacharelado em Administração para ministrarem oficinas no IV
Workshop de Administração, que será realizado concomitante à Semana de Arte e
Cultura do Ifes/campus entre os dias 23 a 27 de setembro de 2019.
A atividade prevista neste Edital presume desenvolver assuntos de relevância acadêmica,
para serem apresentados ao público participante do evento, em conjunto com a
Coordenação do Curso de Bacharelado em Administração, o Colegiado do Curso de
Administração, o Centro Acadêmico Silvana Guerra e a Comissão de Organização do
evento, tendo em vista o planejamento e a execução de ações para o IV Workshop de
Administração.
Os valores buscados e as ações a serem desenvolvidas são, respectivamente, éticos,
morais e sociais e trabalho em equipe, compromisso com a comunidade,
compartilhamento de conhecimento, dedicação, comunicação e planejamento.
1.1 Da estrutura das oficinas
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As Oficinas serão ministradas nos dias pré-definidos das 20h30min às 21h50min.
Ocorrerão um total de 04 (quatro) ou 06 (seis) oficinas com temas voltados para a área de
administração. Segue o quadro informativo acerca dos dias, horários, quantitativo de
salas e de oficinas.
Dias

Horários das Oficinas

24/09/2019

20h30min às 21h50min.

25/09/2019

20h30min às 21h50min.

26/09/2019²

20h30min às 21h50min

Salas
A definir¹
A definir¹
A definir¹

Oficinas
Oficina I
Oficina II
Oficina III

A definir¹

Oficina IV

A definir¹
A definir¹

Oficina V
Oficina VI

¹As salas serão definidas de acordo com as necessidades da oficina a ser ministrada.
²A comissão deliberará futuramente sobre a disponibilidade de oficias nesse dia.

1.2 Da Certificação
A certificação para os alunos que ministrarem as oficinas será oficializada pelo Sistema
de Registro e Emissão de Certificados da Pró-Reitoria de Extensão de Curso.
A carga horária contida na certificação poderá ser validada para cômputo de Atividades
Complementares, referentes ao quesito do “Grupo 3 de Extensão – Ministrante de
palestras e afins relacionada com os objetivos do curso”.
2. DOS OBJETIVOS
Os objetivos inerentes à participação dos alunos nas oficinas do IV Workshop de
Administração – Ifes/campus Colatina são:
 Oportunizar a conscientização do estudante;
 Agir dentro de princípios éticos, morais, legais e cívicos;
 Preparar cidadãos aptos para intervenção na realidade, de forma
inovadora e criativa;
 Possibilitar a capacidade de planejamento e organização de atividades
voltadas a assuntos inerentes à administração;
 Desenvolver visão holística e interdisciplinar;
 Viabilizar a busca por soluções complexas para problemas relacionados à
elaboração do projeto de oficina;
 Desenvolver a capacidade do aluno para aplicar os conhecimentos
adquiridos em sala de aula, de forma dinâmica;
 Propiciar aos discentes o contato com outros alunos, profissionais e a
comunidade, construindo um ambiente de novas experiências;
 Agir diante dos desafios de planejamento e de organização da estrutura
das oficinas, desde a relevância do assunto para o evento até a competência
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em apresentá-lo ao público.
3. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
Os requisitos necessários ao candidato que concorrerá à seleção para ministrar oficina(s)
no IV Workshop de Administração são:

a) Ser estudante do Ifes/campus Colatina e estar devidamente matriculado e
cursando Bacharelado em Administração;

b) Preparar uma proposta de oficina em conjunto com até 2 (dois) outros
estudantes, sob orientação de um dos professores do Ifes/campus Colatina.

c) Certificar-se de que possui disponibilidade em qualquer um dos dias e

horários dispostos no quadro que consta no item 5 deste Edital, para poder
participar devidamente da (s) oficina (s); e
d) Preencher e enviar devidamente o formulário, que será disponibilizado no site
https://forms.gle/weScFrvGZtkqtQFQ8 , a partir das 12h do dia 13 (treze) de
junho até às 23h59min do dia 01 (primeiro) de julho do ano corrente.
4. DA INSCRIÇÃO
O candidato deverá realizar a inscrição no período de 13 de junho a 01 de julho de 2019,
exclusivamente via internet, por meio de formulário disponibilizado online.
O endereço eletrônico para acesso à inscrição é https://forms.gle/weScFrvGZtkqtQFQ8 .
O candidato poderá inscrever até 02 (dois) temas, inerentes à administração, que queira
ministrar. Caso o candidato seja selecionado, isso não implica na validação dos dois
temas apresentados no ato da inscrição. No entanto, se os dois temas forem
considerados, as oficinas serão dispostas em horários diferentes e, também, havendo
necessidade, em dias diferenciados.
Cada candidato poderá inscrever-se sozinho ou em parceria com até 02 (dois) outros
candidatos.
O projeto de Oficina apresentado pelo(s) candidato (s) deverá, necessariamente, ter sido
organizado sob a orientação de um professor do Ifes/campus Colatina.
No ato da inscrição, o candidato deverá preencher o formulário de atividades, anexo I
deste Edital, discriminando o tema, o objetivo, o conteúdo, os recursos e o nome do
professor orientador da proposta de oficina.
Apenas um dos candidatos deverá efetuar o registro das informações no anexo I e fazer a
inscrição, inserindo o nome dos demais.
5. DAS VAGAS
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Serão disponibilizadas de 04 (quatro) a 06 (seis) vagas, sendo uma para cada oficina, de
acordo com o quadro abaixo:
Dias

Horários das Oficinas

24/09/2019

20h30min às 21h50min.

25/09/2019

20h30min às 21h50min.

Vaga
01
01
01

Oficinas
Oficina I
Oficina II
Oficina III

01

Oficina IV

01³
01³
³Disponibilização de vagas condicionada a avaliação da comissão de
elaboração do IV Workshop de Administração – Ifes/campus Colatina.
26/09/2019

20h30min às 21h50min

Oficina V
Oficina VI

6. DA SELEÇÃO
Serão selecionados somente os candidatos que efetuarem, devidamente, a inscrição e
que atenderem todas as exigências previstas nos itens 3 e 4 deste Edital.
A seleção será composta por 02 (duas) fases, de caráter eliminatório, constituídas de:

a)
b)

1ª Etapa: Preenchimento correto do formulário online.
2ª Etapa: Análise do (s) tema (s) proposto (s), por meio de uma
apresentação em vídeo com duração entre 05 min. e no máximo 10min. acerca
da oficina inscrita. A apresentação deverá conter: o assunto da oficina, como ela
será abordada, público-alvo e recursos materiais que serão utilizados. O
candidato ou os candidatos (quando da inscrição em dupla ou em trio) deverão
encaminhar o vídeo a banca, constituída por membros da Comissão do IV
Workshop e do Centro Acadêmico de Administração, por meio do sistema
Google Drive compartilhando o link do vídeo com o e-mail:
workshopadmcolatina@gmail.com de acordo com a data previsto no ITEM 10.
DO CRONOGRAMA.

Os temas serão avaliados de acordo com a relevância para o evento.
7. DA CLASSIFICAÇÃO
Serão selecionados, de acordo com o quantitativo das vagas divulgadas no item 5. DAS
VAGAS.
As demais oficinas inscritas e selecionadas serão consideradas suplentes e classificadas
por ordem decrescente de pontuação atribuída pela banca.
8. DOS RESULTADOS
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Os resultados serão divulgados, em data prevista, no ITEM 10. DO CRONOGRAMA,
deste Edital.
O resultado final será divulgado pela Coordenadoria do Curso Bacharelado em
Administração, através das mídias sociais do Centro Acadêmico de Administração Silvana
Guerra e também será afixado no mural que fica ao lado de cada sala de aula do
Ifes/campus Colatina.
9. DAS RESPONSABILIDADES
O candidato selecionado deverá:

a) Cumprir todas as regras do curso e da turma;
b) Realizar, com eficiência e eficácia, as tarefas pertinentes ao planejamento e
execução das oficinas;

c) Trabalhar em equipe;
d) Somente em caso de fortuito ou de força maior, o candidato selecionado

poderá faltar no dia previsto para sua oficina, sendo necessária justificativa
por escrito sobre a necessidade do não cumprimento da oficina;
e) Em caso de desistência, com até 30 (trinta) dias de antecedência,
devidamente comunicada, registrada e encaminhada aos organizadores do
evento, será/serão convidado (s) o (s) candidato (s) de oficina suplente, de
acordo com a classificação, para ocupar a vaga em aberto.
10. DO CRONOGRAMA
Data
13 de junho de 2019
Onde se lê 01 de julho de
2019 leia-se 06 de agosto
Onde se lê 08, 09 e 10 de julho
de 2019 leia-se 08, 09 e 10 de
agosto de 2019
Onde se lê 05 de agosto de
2019 leia-se 16 de agosto
24 de setembro

Evento
Início das inscrições.
Término das inscrições
Envio de vídeo referente às oficinas inscritas
para seleção
Divulgação do resultado do processo de
seleção
1º dia de apresentação das oficinas

25 de setembro

2º dia de apresentação das oficinas

26 de setembro4

3º dia de apresentação das oficinas

4

Condicionada a possibilidade de extensão.

11. DAS OBSERVAÇÕES FINAIS
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A participação nas oficinas do IV Workshop em Administração será aproveitada como
atividade extracurricular, desde que o planejamento não seja realizado no horário de aula
do aluno.
É de inteira responsabilidade dos discentes a consulta dos resultados, o cumprimento dos
prazos estabelecidos no ITEM 10, bem como o acompanhamento de possíveis alterações
neste Edital.
A validade deste Processo Seletivo ocorrerá em consonância com o tempo previsto para
a organização e realização do IV Workshop de Administração, contado a partir da data de
publicação do resultado final. Caso haja vacância, por motivo de desistência, dentro do
prazo de funcionamento do evento, o suplente poderá ser convocado para o
preenchimento da vaga surgida para ministrar sua oficina inscrita. A convocação, se
houver, será informada por e-mail.
Colatina, 12 de julho de 2019.

Thereza Christina Ferrari Paiva
Coordenação de Curso
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ANEXO I - FORMULÁRIO DE ATIVIDADES/TRABALHOS
Campus: Colatina

Curso: Bacharelado em Administração

Disciplina (s):

Período:

Professor (es):
ATIVIDADE (S) SUGERIDA (S) OFICINA (S)

TEMA OU NOME DA ATIVIDADE:

OBJETIVOS:

CONTEÚDO:

RECURSOS:

Colatina-ES,

de

de

.

_______________________________________
Professor orientador
______________________________________
Extensionista
_____________________________________
Extensionista
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_____________________________________
Extensionista

