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REGULAMENTO DO PROGRAMA 

CIÊNCIA  ITINERANTE

REGULAMENTO DO PROJETO CIÊNCIA ITINERANTE

Estabelece Diretrizes para a

participação de docentes, servidores

e discentes do IF Baiano - Campus

Catu no Projeto Ciência Itinerante

CAPÍTULO I

DO PROJETO:

Art. 1º  - O Projeto Ciência Itinerante constitui-se em um projeto de extensão com vistas à

educação científica, à divulgação científica e à popularização das ciências e tem como valores

fundamentais a ética, a colaboração, a solidariedade e a democratização do conhecimento

produzido pelos servidores e estudantes do IF Baiano – Campus CATU.

Parágrafo 1º - O presente regulamento tem por finalidade reger as atividades de docentes,

servidores e discentes integrantes do Projeto Ciência Itinerante, ação de extensão vinculada ao

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano - Campus Catu, assim como todos os

estandes cuja implantação tenha sido autorizada pela coordenação do projeto e cuja execução dos

trabalhos esteja sob sua supervisão.

Art. 2º  – Cada estande constitui-se em um grupo de estudos que deve ser orientado por

professores (efetivos e substitutos) ou servidores técnico-administrativos com formação superior

na área de conhecimento do estande, pertencentes ao quadro de pessoal do IF Baiano.

Art. 3º - Os estandes têm por objetivo:

I - Incentivar a pesquisa e a extensão nas diversas áreas do conhecimento que mantêm

relacionamento possível com os diferentes cursos ministrados no Campus Catu;

II - Colaborar na formação crítica da comunidade acadêmica;



IV – Estimular a produção científica acadêmica relacionada à temática das diferentes áreas do

conhecimento técnico e científico;

V – Proporcionar a integração efetiva entre os estudantes e os docentes das diferentes instituições

de ensino da Bahia.

Parágrago 1º -  O(a) docente ou servidor(a) técnico administrativo do IF Baiano Campus Catu com

formação superior na área de conhecimento do estande poderá propor a criação de um

estande/grupo de estudos.

Parágrafo 2º - A proposta de estande/grupo de estudos deve ser apresentada através de

formulário próprio disponível no site do Campus Catu, na aba do Projeto Ciência Itinerante e deve

ser entregue impresso ou encaminhado por e-mail à Coordenação do Projeto.

Parágrafo 3º - A Coordenação do Ciência Itinerante terá 30 (trinta) dias de prazo para analisar a

proposta de estande que, uma vez aceita, passa a fazer parte do projeto.

CAPÍTULO II

DA COMPOSIÇÃO DOS ESTANDES

Art. 4º - Cada estande será composto pelos seguintes membros:

I - 1 (um) Professor Orientador;

 II - 1 (um) Monitor;

III – discentes regularmente matriculados no Campus Catu nos Cursos Integrados, Subsequentes,

Proeja e Ensino Superior.

IV - O estande que tiver número de membros superior a 8 (oito) deve contar com dois monitores.

Os estandes com até 7 (sete) membros, podem contar com um monitor titular e um substituto.

Parágrafo 1º - Cada estande deve ser composto por um mínimo de quatro e máximo de doze

estudantes.

Parágrafo 2º - Cada semana de participação no Ciência Itinerante equivale a 1 (uma) hora de ação

de extensão a ser certificada pela coordenação do projeto, limitando-se a 40 (quarenta) horas

anuais.

CAPÍTULO III

DO INGRESSO DE ESTUDANTES NO PROJETO:

Art. 5º - O processo seletivo para ingresso nos estandes/grupos de estudo ocorrerá pelo menos

uma vez por ano e se dará através de edital de seleção publicado no site do Campus Catu.

Parágrafo 1º - A seleção poderá constar de avaliação escrita e/ou entrevista (presencial ou no

formato on line) que irá verificar as aptidões e motivações do estudante para participar do projeto.

Parágrafo 2º - Estudantes que tenham 3 (três) ou mais ocorrências por indisciplina ou estejam

respondendo processo disciplinar discente junto à CAE – Coordenação de Assistência ao

Educando, NÃO poderão participar do processo seletivo para o Projeto Ciência Itinerante.

Parágrafo 3º - Edital de processo seletivo para o Projeto Ciência Itinerante deverá conter a

solicitação de apresentação de declaração de nada consta emitida pela CAE.

Parágrafo 4º - Os/as orientadores(as) dos estandes/grupos de estudo podem aceitar estudantes

voluntários nos estandes até que seja realizado novo processo seletivo para ingresso oficial no



projeto.

Parágrafo 5º - O tempo de trabalho voluntário NÃO será computado como carga horária de ações

de extensão e o estudante voluntário NÃO poderá participar de atividades externas realizadas

pelo Projeto Ciência Itinerante ou representar o projeto em eventos científicos.

Parágrafo 6º - Estudantes matriculados nos cursos de ensino superior ofertados pelo IF Baiano –

Campus Catu, poderão participar da seleção, limitando-se a DUAS vagas por estande.

CAPÍTULO IV

DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DO PROJETO CIÊNCIA ITINERANTE:

Art. 6º  – Das atribuições do(a) Docente/Orientador(a):

I. Selecionar os alunos para o ingresso no estande sob a sua responsabilidade;

II. Orientar os estudos, a produção intelectual e a constituição dos materiais para exposição dos

orientandos sob a sua orientação;

III. Indicar os alunos que deverão ir a cada viagem de acordo com níveis de frequência, de

colaboração com o grupo e de ordem de participação nas viagens;

IV. Resolver, junto à Coordenação de Atendimento aos Educandos (CAE), os casos de indisciplina,

displicência, falta de frequência e de atuação no estande por parte dos orientandos;

V. Auxiliar a coordenação nas viagens, quando solicitados pela Coordenação do Ciência Itinerante,

pela Coordenação de Ensino ou Coordenação de Extensão.

VI - Realizar catalogação do acervo do estande/grupo de estudo, incluindo a produção escrita do

grupo de estudo, tais como relatos de experimento, relatórios de viagens, módulos de estudo,

resumos e/ou artigos submetidos a eventos científicos.

Parágrafo 1º - Cada semana de orientação dos estandes/grupos de pesquisa equivale a 2 (duas)

horas de carga horária de ações de extensão junto ao Projeto Ciência Itinerante.

Parágrafo 2º -  Poderá ser descredenciado do projeto o professor que não cumprir suas obrigações

como orientador.

Art. 7º -  São Atribuições do(a) Discente/Orientando(a):

   I.      Executar todas as atividades inerentes à sua função, seja na organização, estudo, produção

intelectual ou apresentação nos estandes/grupos de estudo, quando designado pelo orientador ou

pela coordenação do programa;

   II.      Zelar pelos materiais do Projeto Ciência Itinerante e, em particular, pelos materiais que

compõem o seu próprio estande;

   III.      Acatar as orientações do(a) professor(a) orientador(a) no decorrer na execução do projeto;

   IV.      Submeter-se à autoridade do(a) coordenador(a), dos(as) professores(as) e/ou dos(as)

assistentes de alunos, quando em viagem técnica do programa;

   V.      Produzir e entregar relatórios dos estandes a ser entregue ao professor(a) orientador(a) e

à coordenação do projeto, no prazo máximo de uma semana após cada viagem técnica.

Parágrafo 1º - Os estudantes que descumprirem as regras previstas neste regulamento e no

Regulamento Discente do IF Baiano  serão avaliados por uma junta composta pelo(a)

coordenador(a), pelo(a) orientador(a)do estande ao qual o(a) estudante está vinculado(a), por um



orientador de outro estande e por um representante discente, podendo ser enquadrado nas

penalidades dispostas nesse regulamento.

Parágrafo 2º - Os discentes na situação de infrator das regras do Projeto Ciência Itinerante e do

Regulamento Disciplinar Discentes devem ser ouvidos pela comissão disciplinar, garantindo-se o

amplo direito de defesa.

Artigo 8º - Constituem-se faltas graves ao Regulamento do Projeto Ciência Itinerante:

a. O uso de substâncias psicoativas lícitas ou ilícitas durante as atividades do projeto

Ciência Itinerante, quer seja na sede, durante o deslocamento, no local de alojamento,

no local de apresentação ou nos momentos de descanso entre as apresentações;

b. Divulgação de fotos, vídeos ou comentários em redes sociais relativos às

apresentações ou funcionamento do projeto e que sejam ofensivos à honra, à

dignidade ou à vida pessoal dos membros do Projeto Ciência Itinerante,  sejam eles

alunos ou professores;

c. desobedecer as regras de conduta durante as viagens: acessar quartos diferentes do

quarto estabelecido sem autorização do docente ou servidor responsável pelo grupo;

sair das instalações do evento sem autorização e sem a supervisão de um responsável.

Art. 9º  – São penalidades aplicáveis aos discentes infratores:

      I.      Advertência verbal;

     II.      Advertência por escrito, encaminhada à CAE para as devidas anotações na ficha

disciplinar do(a) estudante infrator(a);

     III.      Suspensão do Programa;

     IV.      Desligamento do Programa.

 

Art. 10  – São Atribuições da Coordenação do Projeto Ciência Itinerante:

       I.      Organizar, coordenar e executar as viagens técnicas aprovadas e encaminhadas pelas

instâncias superiores;

       II.      Reportar-se à chefia imediata, a saber, a Coordenação de Extensão.

      III.      Certificar-se do bom andamento dos grupos de estudo/estandes  e de sua real

capacitação para as exposições;

      IV.      Orientar os servidores e discentes nas questões que se fizerem necessário, arbitrando

nos possíveis impasses que possam ocorrer entre os mesmos.

      V.      Ponderar sobre as questões disciplinares, presidindo a junta, composta por orientador e

representante discente para julgar as questões que se fizerem necessárias.

DISPOSIÇÕES GERAIS:

 Art. 11 - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Programa, em diálogo com a

CAE – Coordenação de Atendimento ao Educando e CGE – Coordenação Geral de Ensino.

Catu-Ba., 05 de  dezembro de 2022
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