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OBJETIVO
Realização da Semana de Ciência e Tecnologia do IFSULDEMINAS – Campus
Pouso Alegre, com palestras e minicursos de temas importantes para a
formação do corpo discente.
PÚBLICO-ALVO
O público-alvo deste evento são os alunos de todos os cursos do
IFSULDEMINAS - Campus Pouso Alegre e comunidade externa.
JUSTIFICATIVA
Dar sequência à programação anual da Semana de Ciência e Tecnologia,
muito bem aceita e realizada com sucesso nos anos anteriores. Além disso,
democratizar o acesso aos espaços, como as instalações do Instituto, é uma
demanda importante no que tange às políticas públicas. Para isso, busca-se
estimular a vivência de diversas práticas culturais no espaço do Instituto,
entendido como um espaço compartilhado, de experiências e de trocas.
PROGRAMAÇÃO
Período de realização: 16 a 19 de novembro de 2020
Cronograma de atividades: Minicursos e palestras, oferecida durante todo o
período do dia.
O minicurso terá duração mínima de 1 hora e, as palestras 20 minutos,
podendo ser estendida de acordo com o tema apresentado
ESTRUTURA DO EVENTO
Para uma boa organização, elaboracao e execucao do evento, na qual visamos
atender a toda comunidade do IFSULDEMINAS bem como a comunidade
pousoalegrense, solicitamos 4 bolsistas para atender as áreas do ensino e da
comunicação. sendo dois para o ensino e 2 para a assessoria de
comunicação/extensão do campus Pouso Alegre.
DADOS RELATIVOS À REALIZAÇÃO
O evento ocorrerá nas dependências do Campus Pouso Alegre, onde as
palestras serão realizadas no auditório principal (capacidade para 200
pessoas) e os minicursos em espaços abertos ou em laboratórios.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pretende-se democratizar as formas de utilização e apropriação do campus e
estimular a convivência entre a comunidade pousoalegrense, alunos, docentes
e funcionários .
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