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A coordenação da I Feira de Ciências e Mostras Cient́ıficas de Marabá,
organizada pela Faculdade de F́ısica da Universidade Federal do Sul e Sudeste
do Pará (UNIFESSPA), no uso de suas atribuições, torna público as normas
e procedimentos referentes à realização do evento:

1. DA ENTIDADE PROMOTORA DO EVENTO:
A UNIFESSPA com sede na Avenida dos Ipês, s/n, Cidade Universitária,

Loteamento Cidade Jardim, Marabá/PA/Brasil, por meio da Faculdade de
F́ısica (FAFIS).

2. DO OBJETO:
2.1 Visa contribuir de forma significativa para o desenvolvimento cient́ı-

fico, tecnológico, de inovação e de transformação social de Marabá, estimu-
lando o acesso ao conhecimento sobre ciência e tecnologia, incentivando o
empoderamento cient́ıfico.

3. DOS OBJETIVOS:

• I: Estimular o acesso ao conhecimento sobre ciência e tecnologia. Dessa
maneira, possibilitando servir como um instrumento para popularizar
a ciência na região.

• II: Estimular a realização de feiras de ciências nesta região sudeste do
Pará.

• III: Fomentar nas escolas o desenvolvimento de práticas pedagógicas
que promovam o letramento cient́ıfico e utilização de estratégias de
aprendizagem baseada em investigação na educação básica.

• IV: Estimular os alunos da educação básica a terem um desenvolvi-
mento cŕıtico bem como incentivar a pesquisa desde os primeiros anos
escolares e a transformação social na comunidade envolvida no projeto.

• V: O projeto propõe o incentivo à participação de meninas nos projetos
inscritos ou de grupos mistos, e propicia oficinas destinadas a elas nas
área de exatas.

• VI: Estreitar os laços entre a Universidade (Universidade Federal do
Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA) e a sociedade, visto que é papel
social da Universidade promover um avanço cient́ıfico, tecnológico e
cultural na sociedade.

4. DO ESCOPO: Serão trabalhos de cunho cient́ıfico desenvolvidos no
munićıpio de Marabá, região sudeste do Pará, nos seguintes ńıveis:

• I. Ensino fundamental menor 1º ao 4º ano das redes públicas, priori-
tariamente, e privada.
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• II. Ensino fundamental maior 5º ao 9º ano das redes públicas, priori-
tariamente, e privada.

• II. Ensino técnico-profissionalizante da rede pública.

5. DOS PROJETOS PARTICIPANTES:

1. Está previsto no edital a participação de escolas das redes públicas mu-
nicipais e privadas, Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnolo-
gia (IFES) e Escolas Técnicas representando seus projetos relacionados
às categorias e que atendam ao escopo previsto no edital.

Os critérios para submissão dos projetos devem ser atendidos cumula-
tivamente:

2. Os projetos desenvolvidos devem caracterizarem-se como de iniciação
cient́ıfica, seguindo a Metodologia Cient́ıfica ou a Metodologia de En-
genharia, com rigor cientifico.

3. Todos os projetos inscritos devem apresentar Plano de Pesquisa (pre-
parado antes do ińıcio do projeto), Relatório do Projeto (preparado
após a conclusão do projeto), Resumo do Projeto (preparado a partir
do relatório do projeto).

4. A pesquisa deve ser registrada em todos os passos, tais como: esbo-
ços, anotações, coletas, testes, resultados, e análises, em um ”Diário de
Bordo” do projeto.

5. O Diário de Bordo é onde registram todas as etapas de desenvolvimento
do projeto, anotando com detalhes precisos (com datas e locais) todos
os passos e movimentos do trabalho (perguntas, descobertas, investiga-
ções, experimentos, entrevistas, resultados e análises).

6. O projeto pode ser desenvolvido por dois alunos ou no máximo três
alunos e obrigatoriamente com a participação de 1 (um) professor ori-
entador.

7. Tenham iniciado e finalizado a pesquisa a partir de 2019, o ińıcio da
pesquisa de campo ou da fase experimental ou de prototipagem será
considerado como data inicial do projeto.

8. Que se enquadrem em apenas uma das 3 (três) categorias de trabalhos
e atendam aos critérios de seleção por categoria, a saber:
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• iniciação à pesquisa voltada para alunos do ensino fundamental
menor (1º ao 4º ano);

• divulgação cient́ıfica voltada para alunos do ensino fundamental
maior (5º ao 9º ano);

• pesquisa e desenvolvimento cient́ıfico e tecnológico para estudantes
do ensino médio e técnico.

9. Não serão aceitos trabalhos que:

• Tenham o professor orientador orientando mais do que 3 (três)
projetos.

• Seja submetido para mais do que uma (1) categoria.

• Não atenda a todos os critérios listados no item 5.

• Não encaminhe todos os documentos exigidos.

6. DAS CATEGORIAS E ÁREAS DO CONHECIMENTO:
São três (3) as categorias para submissão de projetos:

• I. Ensino fundamental menor 1º ao 4º ano das redes públicas, priori-
tariamente, e privada.

• II. Ensino fundamental maior 5º ao 9º ano das redes públicas, priori-
tariamente, e privada.

• II. Ensino médio e técnico-profissionalizante da rede pública.

Para a submissão:

• As engenharias;

• Ciências Exatas e da Terra (Matemática, F́ısica, Probabilidade e Es-
tat́ıstica, Qúımica, Ciência da Computação, Geociências, Astronomia,
Oceanografia)

7. DA SELEÇÃO DOS PROJETOS:

• Serão selecionados 60 (sessenta) projetos participantes dentre todos os
inscritos.
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• A seleção dos projetos participantes ficará a cargo de um Comitê de
Seleção, que considerará os seguintes aspectos: (i) cumprimento das
normas de inscrição; (ii) adequação do trabalho aos objetivos da cate-
goria; (iii) e apresentação de todo o material e informações solicitadas
(conforme item 5). O comitê de seleção também levará em consideração
nos projetos os seguintes itens:

• Criatividade e inovação.

• Hipóteses bem definidas.

• Planejamento do projeto.

• Conclusões bem definidas e fundamentadas.

• Profundidade relacionada ao tema.

• Projeto apresentado de maneira organizada.

• Clareza dos dados e dos resultados.

• Projetos originais e soluções criativas.

• Trabalho em grupo.

8. PROCEDIMENTOS DA INSCRIÇÃO:
Os projetos deverão ser inscritos pelos alunos, sob a responsabilidade do

professor orientador, no site https://sigeventos.unifesspa.edu.br/eventos/login.xhtml,
apresentando:

• Cadastro das informações do projeto (pelo sistema de submissão).

• Plano de Pesquisa.

• Relatório do projeto.

• Resumo do Projeto, preparado a partir do relatório do projeto.

9. DO CRONOGRAMA

• Submissão dos projetos: 01/08/2019 a 02/09/2019.

• Divulgação dos resultados da Pré-Avaliação: 23/09/2019.

• Realização da I Feira de Ciências e Mostras Cient́ıficas de Marabá (Mos-
tra de Finalistas): 24/10/2019.
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• O evento ocorrerá no Ginásio Poliesportivo Renato Veloso na praça da
folha 16.

10. DA EXPOSIÇÃO

• Os projetos deverão ficar expostos desde o momento da abertura da
feira até o encerramento.

• Os estudantes finalistas deverão apresentar na Mostra de Finalistas
a documentação da realização do seu projeto, incluindo, o plano de
pesquisa (que orientou a realização da pesquisa), o diário de bordo do
projeto (contendo anotações no decorrer da realização do projeto) e o
relatório.

• Os estudantes deverão preparar uma apresentação oral de exposição
do seu projeto que será avaliada pela banca no local do evento, além
disso devem preparar um pôster do projeto, que também será objeto
de avaliação.

• O funcionamento de protótipos pode ser demonstrado.

• Os estudantes podem recorrer a recursos auxiliares como apresentações
audiovisuais, slides e v́ıdeos.

• O estudante deverá utilizar o espaço dispońıvel no local do evento (dis-
ponibilizado pela coordenação) para expor o material de seu projeto.

• A coordenação disponibilizará 2 (duas) mesas e 2 (duas) cadeiras para
a organização do material que será exposto.

• Se as medidas ocupadas pelo material do projeto (protótipo, maquete
ou estrutura) ultrapassarem o espaço dispońıvel do estande, os estu-
dantes deverão buscar soluções alternativas como fotografias, v́ıdeos ou
protótipos reduzidos.

• A apresentação do projeto durante a Mostra de Finalistas deve ser
realizada pelos próprios estudantes autores

• Não serão permitidos no espaço de apresentação dos projetos a presença
e a utilização de:

• Organismos vivos (ex: plantas, animais, microrganismos, etc.).

• Espécimes (ou partes) dissecados.
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• Animais vertebrados ou invertebrados preservados (inclusive embriões).

• Órgãos ou membros de animais/humanos ou seus fluidos (sangue, urina,
etc.).

• Gelo seco ou outros sólidos sublimáveis.

• Alimentos e guloseimas em geral.

• Baterias com células expostas.

• Produtos qúımicos voláteis/corrosivos e/ou combust́ıveis.

• Substâncias tóxicas ou de uso controlado.

• Materiais perfurocortantes (seringas, agulhas, materiais de vidro) que
possam provocar ferimentos/acidentes.

• Fotografias ou quaisquer outras formas de apresentação visual ofensiva
ao direito e à dignidade humana.

• Prêmios e/ou medalhas que tenham sido conquistados pela escola.

• Aparelhos de áudio que não façam parte do projeto e conexão de inter-
net como parte da exposição do projeto.

11. DA AVALIAÇÃO DOS PROJETOS

• Cada projeto será analisado por, no mı́nimo, 02 (dois) avaliadores da
sua respectiva área, identificados com crachá de avaliador com a logo
do evento. O grupo de avaliadores será composto por professores, aca-
dêmicos e profissionais ligados à universidade.

• É vedada a interferência do professor orientador durante a avaliação.

• Durante todo o evento, pelo menos um dos alunos expositores deverá
permanecer no local apresentando o projeto aos visitantes.

• A ausência de alunos no local da apresentação ocasionará a eliminação
da equipe.

• A apresentação deve ser realizada de forma clara e objetiva, obedecendo
ao método cient́ıfico ou da engenharia, e utilizando, como recursos prin-
cipais, os elementos do banner e dos materiais expostos do projeto.
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• Cada equipe disporá de até 20 minutos, que devem ser distribúıdos/administrados
pela equipe, de forma que tenha tempo para a sua explanação e, ainda
reste tempo para as posśıveis perguntas e considerações do avaliador.

• Os elementos considerados para a avaliação de todas as categorias (des-
critas no item 6) estão descritos na tabela 1:

Tabela 1: Tabela de pontos para avaliação de todas as categorias do evento.

Todas as categorias Pontos

A- resumo 10
B- exposição 10

C- diário de bordo 10
D- trabalho de pesquisa 10

E- organização 10
Total Pontos 50

12. DA CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO DOS PROJETOS

• Serão classificados e premiados os projetos que atingirem as maiores
pontuações em cada categoria por área do conhecimento, de acordo com
a sua pontuação, respectivamente, em primeiro, segundo ou terceiro
lugar.

• A equipe por projeto classificada em 1º lugar em cada uma das cate-
gorias de ensinos fundamental, médio e técnico-profissionalizante terão
direito a receber 01(uma) bolsa de Iniciação Cient́ıfica Junior do CNPq
(ICJ), durante 12 (doze) meses, para continuidade do projeto. Havendo
mais de um aluno no projeto, a seleção para recebimento da bolsa fi-
cará sob responsabilidade da instituição ao qual os mesmos estiverem
vinculados.

• Serão disponibilizadas 3 (três) bolsas de Iniciação Cient́ıfica Junior
do CNPq durante 12 (doze) meses para desenvolvimento da pesquisa,
UMA para CADA categoria de pesquisa (descrita no item 6). Os alunos
que estiverem cursando o último ano do Ensino Médio NÃO poderão
receber a bolsa, assim como os alunos do curso técnico que estiverem
no último ano do curso NÃO poderão receber a bolsa.

• O 1º lugar em cada uma das categorias receberão troféu, medalhas de
ouro e 01(uma) bolsa ICJ.
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• O 2º lugar em cada uma das categorias receberão medalhas de prata.

• O 3º lugar em cada uma das categorias receberão medalhas de bronze.

• Nas outras colocações todos os outros integrantes dos projetos partici-
pantes receberão certificados de apresentação.

• A equipe por projeto classificada em 1º lugar em cada uma das cate-
gorias será orientada à se inscrever para participar com o seu projeto
na feira FEBRACE.

13. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
Os critérios de desempate serão estabelecidos por idade para cada cate-

goria.
14. CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do evento.

Informações: Email: 1feiracienciasmaraba@gmail.com Tele-
fone: (94)2101-5920 (secretaria).

Marabá (PA), 27 de Maio de 2019.

Profa. Dra. Glaura Caroena Azevedo de Oliveira.
Coordenadora Geral da I Feira de Ciências e Mostras Cient́ıficas de Marabá.


