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II QUIZZ AMBIENTAL DO IFPB-CAMPUS JOÃO PESSOA 

 

A Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental e a Comissão 

de Desafios Acadêmicos da XV SECT, criada pela Portaria nº 219/2020 - DG/JP torna 

público o II Quizz Ambiental do IFPB - Campus João Pessoa, de acordo com as 

disposições nesta chamada. 

 

1. Apresentação  

1.1. O II Quizz Ambiental do IFPB-Campus João Pessoa tem por objetivo desafiar os 

conhecimentos dos estudantes do Campus João Pessoa acerca de questões 

ambientais gerais e específicas. O II Quizz Ambiental do IFPB - Campus João Pessoa 

faz parte dos Desafios Acadêmicos da Semana de Ciência e Tecnologia do IFPB-

Campus João Pessoa.  

1.2. O II Quizz Ambiental do IFPB - Campus João Pessoa terá duas categorias:  

a) Categoria 1: conhecimentos ambientais gerais; 

b) Categoria 2: conhecimentos ambientais específicos. 

 

2. Público alvo 

2.1 Estudantes e servidores de todas as modalidades do IFPB campus João Pessoa, 

com matrícula ativa. 

2.2. A participação no quizz é individual. 

 

3. Cronograma das etapas do Quizz Ambiental 

3.1 Inscrições no Quizz ambiental: 15 a 26 de outubro de 2020. 

3.2. Inscrições na XV SECT/2020: 20 de outubro de 2020 a 17 de novembro de 2020. 

3.3. Realização do Quizz Ambiental: 29 de outubro de 2020, a partir das 19h00 de 

maneira síncrona pelo Google Meet.  



3.3.1. A ordem de realização do Quizz Ambiental será a seguinte:  

a) Categoria 1: conhecimentos ambientais gerais, às 19h; 

b) Categoria 2: conhecimentos ambientais específicos, às 20h. 

3.4. Premiação: durante a XV SECT/2020, 20 de novembro de 2020, às 19h, durante a 

cerimônia de encerramento da XV SECT. 

 

4. Inscrições  

4.1 As inscrições devem ser feitas por meio do formulário eletrônico 

https://forms.gle/dbnC2JfYZXvjtYqG6. As inscrições para o Quizz Ambiental estarão 

abertas de 15 a 27 de outubro de 2020.  

4.2. Para validar a sua participação e garantir a emissão dos certificados, os(as) 

candidatos(as) também deverão realizar a inscrição na XV SECT/2020, no endereço 

https://www.even3.com.br/sect2020/. As inscrições na XV SECT/2020, estarão abertas 

no período de 20 de outubro de 2020 a 17 de novembro de 2020. 

 

5. Realização do Quizz Ambiental 

5.1. O II Quizz Ambiental do IFPB - Campus João Pessoa acontecerá de forma síncrona 

por meio do Google Meet e do site Quizizz.com. 

5.2. Cada quizz será composto por 15 questões de múltipla escolha.  

5.3. O link do Google Meet será enviado para os e-mails dos participantes inscritos em 

cada categoria no dia 29 de outubro de 2020, até às 17h. 

5.4. O link de acesso ao site Quizizz.com será disponibilizado durante a chamada 

síncrona no Google Meet no dia 29 de outubro de 2020, conforme o horário de cada 

categoria (item 3.3.1). 

5.5. Em função da celeridade do site Quizizz.com, os participantes não terão tempo para 

consultas. Nesse sentido, os participantes devem responder a partir dos conhecimentos 

anteriormente adquiridos.  

5.6. Ao final do quizz de cada categoria, o site indicará automaticamente o nome dos 

três primeiros colocados. 

5.7. Cada quizz terá o limite máximo de 100 participantes em função da limitação do 

Google Meet. 

 

6. Certificação e Premiação 

6.1. Serão certificados todos os participantes inscritos no II Quizz Ambiental, que 

tenham realizado a inscrição na XV SECT, conforme Item 4.2.  

6.2. Os certificados de participação na XV SECT serão emitidos na mesma plataforma 

de inscrição, de modo online. 

https://forms.gle/dbnC2JfYZXvjtYqG6
https://www.even3.com.br/sect2020/


6.3. Os três primeiros colocados de cada categoria do II Quizz Ambiental do IFPB - 

Campus João Pessoa serão anunciados em cerimônia pública de premiação e 

receberão certificados contendo sua colocação, com validade curricular para fins 

acadêmicos, que serão enviados por e-mail aos vencedores. 

6.4. A cerimônia de premiação ocorrerá durante a SECT, 20 de novembro de 2020, às 

19h, durante a cerimônia de encerramento da XV SECT. 

 

7. Recursos 

7.1. Caso o(a) candidato(a) discorde de algum dos procedimentos de realização do 

Desafio, deverá apresentar seu recurso/reclamação por e-mail e/ou oralmente durante 

o ato de realização até o encerramento das atividades da categoria a qual está 

competindo. 

 

Para maiores esclarecimentos, pede-se que entrem em contato com a professora Mirella 

L. Motta e Costa pelo e-mail: mirella.costa@ifpb.edu.br. 

 

João Pessoa, 14 de outubro de 2020 

mailto:mirella.costa@ifpb.edu.br

