
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
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EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES DA “I FEIRA DE CIÊNCIAS DO 

IFSERTÃOPE CAMPUS OURICURI: O SERTÃO FAZ CIÊNCIA 

 

I. APRESENTAÇÃO 

 

Este edital prevê a realização de uma Feira de Ciências para a interação com escolas de Ensino 

Fundamental e Ensino Médio do município de Ouricuri - PE.  O presente projeto tem como 

objetivo compartilhar com a população do município de Ouricuri - PE conhecimentos 

científicos e recursos tecnológicos, através de um evento que proporcione a apresentação de 

trabalhos científicos. Além de despertar a competitividade científica no município. 

 

II. PÚBLICO-ALVO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS E EXPOSIÇÃO 

 

1. Docentes e estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental de escolas públicas, situadas 

na Cidade de Ouricuri; 

2. Docentes e estudantes do Ensino Médio de escolas públicas, situadas na Cidade de Ouricuri. 

 

III. A INSCRIÇÃO DOS TRABALHOS 

 

1. Os trabalhos poderão ser inscritos nas seguintes áreas: Ciências Humanas, Ciências Exatas, 

Ciências Biológicas e Ciências da Natureza. Esses trabalhos serão classificados em duas 

categorias: Ensino Fundamental e Ensino Médio.  

2. Não irá existir número máximo de propostas por professor-orientador, mas cada proposta só 

poderá ter no máximo quatro alunos por trabalho para apresentação no dia do evento.  

3. As submissões ocorrerão por formulário pelo Google forms, pelo link < 

https://forms.gle/ypxac5EkrrRcA9Uf6> . de 01 a 30 de outubro; 

4. Não serão aceitas inscrições após a data prevista pelo edital. O edital e demais informações 

sobre a feira serão publicados no site institucional do campus Ouricuri.   

5. Está prevista a participação de no máximo, 80 projetos. Caso o número ultrapasse os 80, 

serão selecionados os trabalhos considerando os seguintes critérios:  

a. Ensino Fundamental: Organização, criatividade e inovação e Inter relação das áreas do 

conhecimento.  

b. Ensino Médio: Metodologia científica, profundidade da pesquisa, relevância do tema, 

criatividade e inovação.  

6. Os professores responsáveis pelos trabalhos selecionados serão comunicados, via email.  

7. A lista com os trabalhos homologados sairá no site < https://www.ifsertao-pe.edu.br/>. 

  

IV. O PROJETO 

 

1. No ato da inscrição, o docente deverá submeter, via digital, um texto com a descrição do 

trabalho, em formato PDF; 

2. Modelo para sumissão pode ser acessado pelo link: 

https://docs.google.com/uc?export=download&id=12M0NOjwWkfQppfRYqB04MRKjO

DAPB6RF; 

3. Devem constar do texto (sugestão): 

https://docs.google.com/uc?export=download&id=12M0NOjwWkfQppfRYqB04MRKjODAPB6RF
https://docs.google.com/uc?export=download&id=12M0NOjwWkfQppfRYqB04MRKjODAPB6RF
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a. - Título; 

b. - Resumo; 

c. - Justificativa, importância; 

d. - Problema ou questão de pesquisa; 

e. - Descrição detalhada das atividades realizadas junto aos estudantes; 

f. - Descrição dos produtos esperados: o que os estudantes realizaram e produziram; 

g. - Resultados esperados e avaliação crítica do projeto. 

4. Os trabalhos deverão ser apresentados exclusivamente pelos estudantes. Cada trabalho terá 

à disposição um espaço de 2,00 m x 2,00 m, sendo a organização e ornamentação do espaço 

de responsabilidade dos expositores, e poderão ser apresentados na forma de banner, cartaz, 

protótipos, etc.  

 

V. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS NO EVENTO 

 

1. Será montada uma comissão para avaliação dos trabalhos expostos. Essa comissão será 

composta por: um membro da comissão organizadora, um membro da secretaria de 

municipal de educação e um membro externo. A comissão avaliará os trabalhos de acordo 

com a seguinte ficha:  

  

FICHA DE AVALIAÇÃO DE TRABALHO 

Título Categoria  

Itens  7 8 9 10 Sub Totais 

Qualidade da 

apresentação 
    

 

Domínio do Assunto      

Caráter investigatório     

Cooperação e 

envolvimento dos 

estudantes 

    

SOMATÓRIO  

    

VI. PREMIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

 

1. Os professores receberão certificados de orientação ou coorientação e os alunos 

receberão certificados de apresentadores de trabalhos emitidos pela comissão do 

evento. 

2. Serão premiados os três primeiros trabalhos de cada categoria.  

 

Colocação Fundamental Médio 

1º lugar Troféu  Troféu  

2º lugar Medalha Medalha 
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3º lugar Medalha  Medalha 

 

 

 

VII. CRONOGRAMA 

 

Datas Atividades 

28/09 
Lançamento do Edital 

01/10 
Início das Submissões 

30/10 
Prazo Final das Submissões 

07/11 
Homologação parcial dos trabalhos inscritos 

11/11 
Homologação final dos trabalhos inscritos 

17 e 18/ 11 
Realização da I Feira de Ciências 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Jarderlany Sousa Nunes 

Presidente da Comissão da I Feira de Ciências do IFSertãoPE 
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