
   

    

 
 

Edital nº01/2019 
 

1ª FEIRA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 

 

A Fundação de Ensino de Contagem - Funec, em parceria com o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, torna pública a inscrição para a 1° Feira 

de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que será realizada no dia 26 de outubro de 

2019, na unidade Funec Inconfidentes, situada na Praça Marília de Dirceu, 20 - 

Inconfidentes - CEP: 32260-220 - Telefone: (31) 3361-3264. 

 

1. Dos Objetivos 

 

 Contribuir para a popularização da ciência, por meio do incentivo à criação de 
instrumentos científicos e tecnológicos e suas aplicações nas escolas de educação 
básica; 

 Incentivar a atividade científica entre professores e estudantes do Ensino Médio, por 

meio da elaboração e execução de projetos científicos, auxiliando, assim, a construção 

do conhecimento; 

 Possibilitar aos educandos, o desenvolvimento da criatividade e da capacidade inventiva 

e investigativa; 

 Instigar o interesse dos jovens pelas Ciências e pela Pesquisa Científica, de forma a 

despertar as vocações e revelar novos talentos; 

 Promover a interação entre as unidades da Funec com a Universidade Federal de Minas 

Gerais - UFMG; 

 Proporcionar o acesso da população ao conhecimento científico e tecnológico, de forma 

lúdica, criativa e interativa. 

 

2. Das Inscrições 

 

As inscrições estarão abertas entre os dias 24 à 30 de setembro/2019, para todas as 

unidades da Funec, sendo que cada unidade poderá inscrever até 04 (quatro) trabalhos. 

 

As inscrições deverão ser feitas pela direção de cada unidade, e enviadas para o link 

https://bit.ly/2klenDc, juntamente com os seguintes documentos: 

 O resumo das informações sobre o trabalho a ser apresentado (Anexo 1); 

 A apresentação do trabalho, inserida em banner (Anexo 2).  

 

 

3. Do Regulamento 

 

https://bit.ly/2klenDc


   

    

 

Para se inscrever, a escola deverá observar os quesitos abaixo: 
 

 Os alunos envolvidos deverão estar regularmente matriculados em qualquer seguimento 
da Funec: Ensino Médio Regular, Técnico Integrado ou Técnico 
Concomitante/Subsequente;  

 As inscrições deverão ser realizadas pelo diretor ou vice-diretor da unidade; 

 É de responsabilidade da direção da unidade selecionar os 04 (quatro) trabalhos a 
serem inscritos; 

 As apresentações dos trabalhos serão feitas por meio de banners (Anexo 2), sendo sua 
impressão de responsabilidade da Comissão Organizadora; 

 Os trabalhos que envolvem experimentos científicos deverão ter banners, ser 
apresentados de maneira demonstrativa, em salas separadas, definidas pela Comissão 
Organizadora e, ser especificados no resumo (Anexo 1), para análise, aprovação e 
apresentação/exposição; 

 Os trabalhos expostos deverão ser, essencialmente, desenvolvidos pelos alunos, com 
orientação e acompanhamento do professor, em todos os processos; 

 O espaço e a estrutura necessários para exposição dos experimentos serão de 

responsabilidade dos organizadores do evento; 

 Em caso de trabalhos demonstrativos, cabe à unidade escolar a responsabilidade de 
providenciar os materiais que serão utilizados;  

 Aos estudantes participantes, é obrigatório o uso do uniforme completo da escola; 

 Cada trabalho contará com 02 (dois) alunos apresentadores. Para os trabalhos que 
possuem experimento, serão permitidos 03 (três) alunos apresentadores, além do 
banner; 

 Poderão ser desenvolvidos experimentos inovadores, ou reproduções encontradas na 
literatura didático-científica, nas áreas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 

 
 

4. Das Vagas 
 

Cada unidade da Funec poderá inscrever até 04 (quatro) trabalhos para apresentação, 
totalizando 40 (quarenta) trabalhos das 10 (dez) unidades. 
 
Caso NÃO sejam preenchidos os 40 (quarenta) trabalhos, haverá uma segunda chamada 
no dia 02 de outubro de 2019. 
  
As unidades poderão enviar outros trabalhos pré-selecionados na escola. Neste segundo 
momento, a escolha será feita por meio de sorteio, que acontecerá no dia 04 de 
outubro, na Unidade Inconfidentes. Estarão presentes, no sorteio, um membro da 
administração da Funec e a Comissão Organizadora da Feira, que será criada na Unidade 
Inconfidentes. 
 
 

5. Da Avaliação 
 

Os trabalhos em formato banner deverão ser apresentados em, no máximo, 15 (quinze) 
minutos. E, os trabalhos demonstrativos deverão ser apresentados em, no máximo, 20 
(vinte) minutos. 



   

    

 

 
A banca examinadora será coordenada pela Funec - Diretoria de Ensino e, contará com a 
equipe do Professor Doutor Jader de Souza Cruz, representante da Universidade Federal 
de Minas Gerais - UFMG. 
 
Itens a serem avaliados: 

 
1. A relevância do tema escolhido;  
2. A organização e objetividade dos banners; 
3. A justificativa metodológica e resultados obtidos em cada trabalho; 
4. A postura, e o tempo de apresentação dos alunos. 

 
 

6. Da Premiação 
 

 Será concedido o certificado para as escolas e alunos que participarem do evento; 

 Divulgação das escolas vencedoras no site da Prefeitura Municipal de Contagem, bem 
como na imprensa local. 

 
 
 
PROGRAMAÇÃO 

 
Abertura – encerramento 
 

1° Feira de Ciências da Natureza e suas Tecnologias será realizada no dia 26 de outubro 

de 2019, na unidade Funec Inconfidentes, situada na Praça Marília de Dirceu, 20 - 

Inconfidentes - CEP: 32260-220 - Telefone: (31) 3361-3264. 

 

Montagem: 7:00h - no hall. 

Abertura: 9:00h -  no auditório. 

Apresentação e avaliação dos trabalhos: 9:30h às 12:00h. 

Conclusão: Após a apuração das avaliações, serão divulgados no site da Funec os 

trabalhos premiados e a data da solenidade de reconhecimento dos premiados. 

 
 
 

Contagem, 24 de setembro de 2019. 
 
  
 

Equipe Organizadora da 1ª Feira de Ciências Naturais e suas Tecnologias 
 

 
 
                 
  
 

              
 



   

    

 

ANEXO 01 

 

1 °FEIRA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS      
 
FUNEC UNIDADE:________________________________________________________ 
E-mail:__________________________________________________________________ 
Diretor: ________________________Telefone: (    )_____________________________ 
 
NOME DO PROJETO:_____________________________________________________ 
DISCIPLINA(s) ENVOLVIDA(s):______________________________________________ 
Trabalho envolve experimento?    Sim (  )   Não (   ) 
Nome dos Alunos: 1) _____________________________________________________ 
                                 2) _____________________________________________________ 
                                 3) _____________________________________________________ 
Turma dos alunos: _____________ 
 
RESUMO: O texto do resumo deve ser redigido com, no máximo, 20 (vinte) linhas, em 
fonte padrão “Times New Roman”. 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

 
 

Contagem, ____ de _______________ 2019 
 
 

_________________________________ 
Assinatura do diretor ou vice- diretor 

 
P.S.: Esta sinopse será enviada para cada trabalho, no ato de inscrição, e deverá conter 
assinatura digital do diretor ou vice-diretor. 
              



   

    

 

 

ANEXO 02 

 

 
 


