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UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO- PROEX 
 

EDITAL Nº018/2016 
III FEIRA DE CIÊNCIAS E MOSTRAS CIENTÍFICAS: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO NO 

AMBIENTE SEMIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ  
 
Estabelece normas para a participação na III Feira de 
Ciências e Mostras Científicas: Desenvolvimento 
Científico no Ambiente Semiárido do Estado do 
Ceará, em parceria com o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

 
 
A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) por meio da Pró-Reitoria de Extensão 
(PROEX), torna público a abertura de inscrições para a III Feira de Ciências e Mostras 
Científicas com a temática: Desenvolvimento Científico no Ambiente Semiárido 
Cearense, aberta à participação de alunos do Ensino Médio das Escolas Públicas do 
Estado do Ceará, a ser realizada na cidade de Sobral.  O evento, realizado com apoio 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), será 
coordenado pelo Grupo de Pesquisa e Extensão do Semiárido, vinculado ao Curso de 
Mestrado em Geografia da UVA, e tem como objetivo promover a reflexão sobre a 
realidade do Estado por meio da pesquisa e práticas inovadoras para o 
desenvolvimento social.  
 
1. DA FEIRA 

 
1.1. A III Feira de Ciências e Mostras Científicas será realizada em nível Estadual, 

aberta à participação de alunos e professores do Ensino Médio e 
Profissionalizante das Escolas Públicas do Ceará, e tem como objetivo motivar 
os estudantes ao conhecimento de Inovação, Ciência e Tecnologia e Cultura, 
associando a Educação Básica à investigação científica, nas diferentes áreas do 
conhecimento e com olhar para a realidade do Estado do Ceará. 
 

2. DAS INSCRIÇÕES 
 

2.1. Inscrições serão feitas no período de 01 de março a 30 de abril de 2016, 
somente pelo endereço eletrônico: eventos.uvanet.br, acessando o link do 
evento (1ª fase de inscrição). 

2.2. Não haverá limite de inscrições e a divulgação dos trabalhos aptos a concorrem 
será em 10 de maio de 2016. 
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2.3. Até 30 de junho de 2016 deverão ser entregues os projetos em forma de relato 

de experiência (2ª Fase de Inscrição). Serão selecionados até 25 (vinte e cinco) 
trabalhos de cada área de conhecimento, a partir dos projetos científicos 
entregues no ato da inscrição. A divulgação dos trabalhos selecionados será em 
20 de julho de 2016. 
 

3. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
 

3.1. A inscrição inicial (1ª Fase de Inscrição) tem como objetivo a organização do 
evento e identificação das equipes, devendo os candidatos apresentar, no ato 
da inscrição, a documentação abaixo indicada: 
 
a) Apresentação da proposta contendo tema e componentes da equipe; 
b) Declaração de concordância da Direção da Escola; 
c) Declaração de aceitação dos responsáveis pelo aluno; 
d) Termo assinado pelo Professor Tutor assumindo conhecimento e aceitação 

das normas estabelecidas neste Edital. 
 

3.2. A equipe que não apresentar a documentação exigida terá o pedido de 
inscrição indeferido. 

3.3. Na 2ª Fase de Inscrição os projetos devem atender ao indicado abaixo: 
 
a) Ser apresentados em forma de relato de experiência, contendo: título do 

trabalho centralizado, seguido dos nomes dos alunos e do professor e 
abaixo nome da Escola, todos centralizados. 

b) O projeto deve conter apresentação teórica e/ou conceitual do tema a ser 
tratado; sua relevância para a sociedade; objetivo principal; etapas de 
realização da pesquisa, passo a passo; resultados e conclusão; referências 
bibliográficas. Poderão ser incluídas fotos, desde que haja qualidade de 
resolução. É obrigatória a foto da equipe no final do texto. 

c) Texto deverá estar em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 
1,5, margens 2,5. 
 

4. DA PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS 
 

4.1. A Escola poderá apresentar trabalhos de pesquisas desenvolvidos pelos seus 
alunos, com a orientação de professores tutores, associando-se, ainda, a 
pesquisadores, profissionais da área, bolsistas de pesquisas ou bolsistas do 
PIBID. 
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4.2. Poderão ser formadas equipes de, no máximo, 03 (três) estudantes, 

regularmente matriculados, sendo obrigatória a participação de um professor 
por equipe. 

4.3. Cada equipe deverá, obrigatoriamente, conter 02 (dois) alunos do 1º e/ou do 
2º ano, não sendo permitida equipe composta apenas por alunos do 3º ano. 

4.4. O Professor Tutor poderá participar de mais de uma equipe. 
4.5. O Professor Tutor do projeto, efetivo ou temporário, deve estar lotado e no 

exercício de suas atividades na Escola. 
 

5. DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO PARA OS PROJETOS 
 

5.1. Os projetos a serem apresentados deverão estar inseridos em uma das áreas 
abaixo: 
 
a) Ciências da Vida: reúne estudos relacionados aos organismos vivos 

(vegetais, animais e seres humanos) e questões correlatas; 
b) Ciências Ambientais e Biotecnologia: reúnem estudos relacionados à Física 

e Biolologia. Integram ciências sociais para compreender as relações 
humanas, percepções e políticas em relação ao meio ambiente. A 
Biotecnologia engloba conhecimentos das áreas de microbiologia, genética, 
bioquímica, biologia molecular, química e informática, utiliza a aplicação do 
conhecimento de sistemas para criar um produto ou para fornecer 
esclarecimento nos campos do desenvolvimento de colheitas, ciência 
animal e microbiologia; 

c) Ciências Humanas: estudo de processos históricos, sociais e antropológicos 
do ambiente que apresentem uma correlação da influência do homem nas 
mudanças ambientais, desastres naturais e sua atuação na prevenção de 
riscos, bem como sua capacidade de transformar os elementos da natureza 
em beneficio do desenvolvimento da humanidade, podendo ser 
demonstrado através da linguagem das artes, práticas inovadoras na 
educação e na apresentação de produtos. 

d) Ciências da Terra: Estudam os processos científicos relacionados ao planeta 
Terra. Aplicam conhecimentos de Física, Geografia, Matemática, Química e 
Biologia de modo a construir conhecimento das principais áreas do sistema 
terra. Buscam solução para a escassez dos recursos naturais do planeta, 
procurando conciliar o avanço tecnológico com o desenvolvimento 
sustentável. 

e) Ciências Puras: Envolve a Matemática, Física e Química, com objetivo 
preliminar de considerar causa e efeito de algum processo ou atividade 
específica na natureza ou da intervenção do homem. 
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6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS 

 
6.1. Serão selecionados projetos que contenham relevância científica, tecnológica, 

cultural, ambiental e social, relacionados à temática indicada no caput deste 
Edital. 

6.2. Os projetos deverão estar de acordo com as normas definidas pela Comissão 
Científica, expressas neste Edital. 

6.3. Na 2ª Fase de Inscrição os projetos serão avaliados por uma Comissão de 
Seleção formada por docentes e discentes da Universidade Estadual Vale do 
Acaraú, Escolas Públicas e outras instituições de ensino e pesquisa, observados 
os seguintes aspectos e pontuação: 
 
a) Relação com o tema do evento (0-10 pontos); 
b) Criatividade e inovação (0-10 pontos); 
c) Conhecimento científico teórico do problema abordado (0-10 pontos); 
d) Metodologia cientifica (0-10 pontos); 
e) Profundidade da pesquisa (0-10 pontos); 
f) Relevância social e ambiental (0-10 pontos); 
g) Caráter investigatório (0-10 pontos); 
h) Adequação ao nível escolar dos expositores (0-10 pontos). 

 
6.4. As notas referentes ao item 6.3 poderão ser acrescidas em até uma casa 

decimal. 
6.5. Os 25 (vinte e cinco) projetos selecionados, por área, na 2ª Fase de Inscrição 

serão apresentados de forma oral e avaliados por uma Comissão de Seleção 
formada por docentes e discentes da Universidade Estadual Vale do Acaraú, 
Escolas Públicas e outras instituições de ensino e pesquisa, observados os 
aspectos indicados no item 6.3 e acrescidos os seguintes: 
 
a) Conhecimento científico do problema abordado (0-10 pontos); 
b) Clareza e objetividade na apresentação do trabalho (0-10 pontos); 
c) Desempenho dos expositores durante a apresentação do projeto (0-10 

pontos). 
 
7. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 
7.1. A apresentação dos trabalhos pelas equipes será realizada das 8h às 17h do dia 

15 de agosto de 2016, em local a ser divulgado posteriormente. 
7.2. A divulgação dos projetos vencedores será no dia 17 de agosto de 2016. 
7.3. A Coordenação do evento fornecerá camisas para os integrantes das equipes e 

o Professor Tutor, de uso obrigatório para identificação dos mesmos. 
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7.4. A Coordenação do evento disponibilizará banners para cada equipe, que 

deverão conter: 
 
a) Dimensão de 01m x 1,20m; 
b) Informações dispostas em forma de tópicos, gráficos ou esquemas que 

possam servir de referência para as explanações; 
c) Não conter textos longos ou excesso de fotografias, devendo os detalhes 

ser explicados pelos estudantes durante a exposição do trabalho. 
 

7.5. A Coordenação do evento garantirá acesso à Internet no evento. 
7.6. Para cada grupo será disponibilizado somente 01 (uma) mesa em polietileno 

(tampa de 0,80x 1,00 m), na qual deverá ser organizado o equipamento prático 
(caso haja). 

7.7. Poderão ser utilizados para as apresentações materiais e equipamentos como 
computadores, maquetes, pôsteres e quaisquer outros que a equipe achar 
necessário, desde que estejam de acordo com o regulamento do evento. 

7.8. 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. 

7.9. Durante a exposição, a equipe deverá manter todos os integrantes no stand 
para apresentar o projeto para os visitantes, sendo obrigatória a presença do 
Professor Tutor. 
 

8. DA PREMIAÇÃO 
 

8.1. Os alunos das equipes participantes receberão certificados de participação 
expedidos pela Pró-Reitoria de Extensão da UVA. 

8.2. Serão selecionados 02 (dois) melhores projetos de cada área do conhecimento, 
e contemplados 04 (quatro) alunos de cada área de conhecimento, com 
uma Bolsa de Iniciação Cientifica Junior do CNPq.  

8.3. Os alunos que receberão bolsas serão selecionados a partir de entrevista com o 
Professor Tutor e, em seguida, com o aluno sobre a temática apresentada pela 
equipe. 

8.4. O valor da bolsa será de R$100,00 (cem reais), com duração de 12 (doze) 
meses a ser paga pelo CNPq em conta corrente do aluno selecionado, 
conforme Edital do CNPq. 

8.5. O aluno selecionado será acompanhado pela Coordenação do Projeto e pelo 
Professor Tutor para a continuidade da pesquisa no decorrer de 01 (um) ano. 

8.6. O Professor Tutor receberá um certificado de 100 horas, expedido pela Pró-
Reitoria de Extensão da UVA. 

8.7. Todos os participantes receberão um livro contendo os projetos selecionados. 
8.8. A escola dos alunos premiados receberão troféus. 
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9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
9.1. A III Feira de Ciências e Mostras Científicas da UVA somente ocorrerá 

obedecendo aos critérios estabelecidos no Edital Nº 20/2015 - 
MCTI/CNPq/SECIS, o qual exige a participação de, no mínimo, 10% dos 
municípios do Estado do Ceará. 

9.2. Ao se inscreverem os participantes concordam com o uso de suas imagens e de 
seus trabalhos em relatórios, mídias e divulgação das informações, sem 
qualquer remuneração. 

9.3. Este Edital poderá, a qualquer tempo, sofrer alteração ou ser anulado, em 
virtude do repasse financeiro do CNPq, ou casos excepcionais, respeitando‐se a 
legislação em vigor e os procedimentos internos desta IES. 

9.4. Os casos omissos serão avaliados pela Coordenação do Projeto, cadastrada no 
CNPq referente à Chamada Pública MCTI/CNPq/SECIS Nº 20/2015. 

9.5. São canais de comunicação para mais informações sobre este Edital: (88) 3677-
7859; e-mail feiradeciencias@uvanet.br; Coordenador do evento: Prof. José 
Falcão Sobrinho. 

 
 

 
 

Campus da Betânia, Sobral-CE, 23 de fevereiro de 2016. 
 
 

 
________________________________ 

José Falcão Sobrinho 
Coordenador do Evento 

 
 

________________________________ 
Maristela Inês Osawa Vasconcelos 

Pró-Reitora de Extensão 

 
 

________________________________ 
Fabianno Cavalcante de Carvalho 

Reitor 

 
 
 

mailto:feiradeciencias@uvanet.br
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EDITAL Nº018/2016 
III FEIRA DE CIÊNCIAS E MOSTRAS CIENTÍFICAS: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO NO 

AMBIENTE SEMIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ  
ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO - DIREÇÃO DA ESCOLA 
 

Nome da Escola  

 

Rua:  

Número  

Bairro  

CEP  

Município  

Telefone fixo  

E-mail  

Nome do Diretor  

Telefone fixo  

Celular  

E-mail  

TITULO DOS PROJETOS ENVIADOS 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 
Sobral-CE, _____de _______________ de 2016. 
Assinatura Direção da Escola _____________________________________________ 
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EDITAL Nº018/2016 
III FEIRA DE CIÊNCIAS E MOSTRAS CIENTÍFICAS: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO NO 

AMBIENTE SEMIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ 
ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO - PROFESSOR  
 

Nome do professor  

Título do projeto  

Escola  

Endereço da Escola:  

Rua:  

Número  

Bairro  

CEP  

Município  

Telefone fixo  

E-mail  

Endereço do professor 

Número  

Bairro  

CEP  

Município  

Telefone fixo  

Telefone celular  

E-mail  

Nome dos alunos Ano 

  

  

  

 
Sobral-CE, _____de _______________ de 2016. 
 
Assinatura do Professor: _____________________________________________ 
 



      

 

 

Reconhecida pela Portaria Nº 821/ MEC D.O.U. de 01/06/1994 
Campus da Betânia - Avenida da Universidade, 850 – Bairro Betânia – CEP: 62040-370 | Sobral - Ceará 

(88) 3677-4271 |  www.uvanet.br 

EDITAL Nº018/2016 
III FEIRA DE CIÊNCIAS E MOSTRAS CIENTÍFICAS: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO NO 

AMBIENTE SEMIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ 
ANEXO III 

FICHA DE INSCRIÇÃO - ALUNO 
 

 

Nome do aluno  

Endereço/ rua: 

Número  

Bairro  

CEP  

Município  

Telefone fixo  

Telefone celular  

E-mail  

Responsável 
pelo aluno 

(    ) pai       mãe (    )    outro (    ) Quem? 

 

Nome   

Endereço/ rua  

Número  

Bairro  

CEP  

Município  

Telefone fixo  

Telefone celular  

E-mail  

 
 

Sobral-CE, _____de _________________ de 2016. 
 

Assinatura Aluno: ___________________________________________________ 
 

Assinatura do Responsável: ___________________________________________ 
 
 


