
COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL 

CÉLULA DE DESENVOLVIMENTO CURRICULAR 

 

IV Feira de Ciências e Mostras Científicas: Educação, Tecnologia de Convivência 

no Ambiente Semiárido, organizada pela Universidade Estadual Vale do Acaraú.  

Ação voltada para os professores, lotados e no pleno exercício de sua profissão na Escola, 

e estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º e 2º ano Ensino Médio, regularmente 

matriculados em escolas públicas e privadas do Estado do Ceará. Cada equipe deverá ser 

formada por um(a) professor(a) orientador(a) e até três estudantes. O(A) professor(a) 

orientador(a) poderá orientar mais de uma equipe. Poderão ser inscritos nesta Feira de Ciências 

trabalhos das seguintes linhas temáticas: Ciências da Vida, Ciências Ambientais e de 

Biotecnologia, Ciências Humanas, Ciências da Terra e Ciências Pura. 

Inscrições serão realizadas em duas etapas: 

 1ª etapa: de 10 a 30 de setembro. Os interessados deverão enviar para o e-mail 

correspondente a sua linha temática os dados necessários solicitados nos anexos 1, 2 e 

3 do Edital da Feira de Ciências. 

 2ª etapa: Até o dia 30 de outubro os professores orientadores que fizeram a inscrição 

na primeira etapa deverão enviar para o e-mail correspondente a linha temática 

escolhida o projeto em forma de relato de experiência, conforme solicitado no anexo 4 

do Edital. 

Da premiação: 

 As escolas dos estudantes premiados receberão certificados.  

 Todos os participantes da 3ª fase receberão certificados.  

 Serão selecionados os 3 (três) melhores projetos de cada área do conhecimento, 

totalizando 15 projetos.  

 Dos projetos selecionados, será contemplado 1 (um) estudante de cada projeto, 

totalizando 15 estudantes, onde irão receber uma Bolsa de Iniciação Cientifica Júnior 

do CNPq.  

 O estudante bolsista será indicado pelo professor orientador do projeto.  

 O valor da bolsa é de R$100,00, com duração de 12 meses a ser paga pelo CNPq em 

conta corrente do estudante selecionado, conforme Edital do CNPq.  

 O estudante selecionado será acompanhado pela coordenação do projeto e pelo(a) 

professor(a) orientador(a) para a continuidade da pesquisa no decorrer de 1(um) ano.  
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  Os professores tutores receberão um certificado de 60 horas. 

 Todos os projetos dos participantes da 3ª fase irão compor um livro contendo os projetos 

selecionados. 

 Todos os participantes serão convidados a participarem de palestras na Universidade 

Estadual Vale do Acaraú, abordando temáticas do evento.  

 Dos projetos selecionados, os participantes serão convidados a apresentarem as suas 

pesquisas em eventos científicos na UVA (a ser definido).  

Da organização: 

 A Comissão de Coordenação do evento disponibilizará uma camisa para cada integrante 

da equipe e para os professores tutores, sendo obrigatório o uso da mesma, visando à 

facilitação dos membros da equipe.  

 Ela disponibilizará ainda o banner de apresentação. 

 Cada equipe terá ainda uma mesa em polietileno (tampa de 0,80x 1,00 m), na qual 

deverá ser organizado os equipamentos/experimentos, desde que estejam de acordo com 

o regulamento do evento. 

 Durante a apresentação, além dos banners e aparatos técnicos, os grupos devem 

apresentar o Plano de Pesquisa ou Relatório e o/ou Diário de Pesquisa (diário de bordo).  

 Durante a exposição, a equipe deverá manter todos os integrantes no stand para 

apresentar o projeto para os visitantes. É obrigatória à presença do(a) professor(a) 

tutor(a).  

 

 

 

 

 


