
    
 
 

 

TQTec 2019* 

Semana Tecnológica 2019 – Etec Tiquatira 

(* - nome provisório) 

Regulamento para inscrições de projetos 

 

1.Participação  

1.1. Podem participar da Semana Tecnológica Etec Tiquatira 2019 quaisquer estudantes do Ensino Médio, 

Ensino Médio Integrado ao Técnico, Técnico modular e concluintes 2018 da Etec Tiquatira, Professores da 

Unidade Escolar. 

1.2. Os participantes poderão escolher ministrar um ou mais projetos (workshop, mini - cursos ou palestra). 

1.3. Todos os projetos ministrados, serão certificados, pela Etec Tiquatira. 

1.4. Os alunos poderão formar grupos de até 4 participantes para ministrar um projeto. Professores não 

participam dessa limitação. 

1.5.  Os temas dos projetos terão que se enquadrar dentro das temáticas: 

- Mercado de Trabalho; 

- Desenvolvimento acadêmico; 

- Saúde e motivacional; 

- Comunicação Visual - Área  Profissional; 

- Modelagem do Vestuário - Área  Profissional; 

- Química - Área  Profissional; 

- Questões sociais; 

- Cultura e cidadania. 

 1.6. Os projetos terão tempo mínimo de 1:30/2 horas e máximo de 4 horas. A certificação será pelas horas 

ministradas, acrescida pelo mesmo tempo de preparação. (Exemplo: 2 horas de projeto ministrado + 2 horas 

de preparação = Certificado de 4 horas) no caso dos alunos. 

1.7. Horário do evento: Data: 16 a 18/10/2019.  



    
 
Período da manhã - 08h às 12:30h.  

- 08h às 10h * Período A 

- 10:30 às 12:30 *Período B 

Intervalo do almoço – 12h às 13:30h  

Período da tarde – 13:30h às 18h.  

- 13:30 às 15:30 * Período C 

- 16h às 18h * Período D 

Intervalo – 18h às 19h  

Período da noite - 19h às 22h. 

- 19h às 20:30 * Período E 

- 21:00 às 22:30 * Período F 

1.8. Os espaços devem ser solicitados na inscrição do projeto. A Unidade Escolar disponibiliza:  

- Um auditório (180 lugares);  

- Uma biblioteca (45 lugares); 

- Oito salas de aula (20 a 30 lugares cada); 

- Seis salas de informática (20 lugares cada); 

- Três salas de Criação – Comunicação Visual (20 lugares cada); 

- Três salas de Criação – Modelagem do Vestuário (20 lugares cada); 

- Dois laboratórios de Química - (20 lugares cada). 

 1.9. Os materiais não serão fornecidos pela Unidade de Ensino. O participante poderá solicitar os itens e 

quantidade na inscrição, mas ficará a cargo dos participantes do projeto. 

1.10.  As inscrições para os projetos serão em um formulário a partir do linK, no site da escola, entre o período 

de 10/08/2019 a 31/08/2019 (às 23:59). 

1.11. As inscrições passarão por uma avaliação da coordenação de pedagógica e de curso da Etec Tiquatira. 

1.12. A divulgação dos aprovados será no dia 09/09/2019, no site da Etec Tiquatira. 
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