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I Feira de Ciências do Clube de Ciências Decolar e NAIPCE 

Regulamento Geral para Participação na Feira 

 

1 DA ABERTURA 

A coordenação da I Feira de Ciências do Clube de Ciências Decolar e NAIPCE torna público 

o regulamento para participação no evento e a forma de submissão de trabalhos.  

 

1.1. Resumo do evento 

Devido à necessidade de isolamento social pela Covid-19, a Feira de Ciências será realizada  

no formato on line (não presencial). Durante a feira, serão ofertadas oficinas de curta duração aos 

participantes. Haverá também apresentação de trabalhos investigativos escolares desenvolvidos 

pelos alunos do ensino fundamental, ensino médio e técnico de escolas públicas e particulares.  

 

2 DOS OBJETIVOS 

2.1 Realizar a I Feira de Ciências do Clube de Ciências Decolar e NAIPCE como estratégia de 

popularização da Ciência e Tecnologia, incentivando os alunos das escolas a se envolverem 

na área científica. 

2.2 Estimular e promover a integração dos alunos no desenvolvimento de trabalhos 

investigativos.  

2.3 Fomentar, nas escolas, o interesse pela cultura científica 

 

3 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

3.1 Poderão participar com apresentação de trabalho, os alunos regularmente matriculados em 

qualquer escola estadual, municipal ou particular de qualquer localidade no Brasil. 

3.2 Não será cobrada taxa de inscrição (evento gratuito). 

3.3 O Evento acontecerá no formato on line. 

3.4 Também serão aceitas, no evento, inscrições de alunos sem apresentação de trabalho 

(ouvinte). 

 

4 DAS INSCRIÇÕES 

4.1 As inscrições serão realizadas por meio do formulário eletrônico disponibilizado no site 

www.lanalab.com, onde os participantes devem apresentar corretamente todos os dados 

solicitados, ficando sob sua responsabilidade a informação apresentada para certificação final. 
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4.2 As inscrições poderão ser realizadas no formato com e sem apresentação de trabalho 

conforme descrito nos itens 5 e 6. 

4.3 As inscrições poderão ser realizadas do dia 01 de outubro de 2021 até 01 de novembro de 

2021. 

 

5 Inscrição sem apresentação de trabalho 

5.1 Será aceita inscrição de participante como ouvinte, ou seja, sem apresentação de trabalho. 

5.2 Nesse formato, poderá se inscrever professores(as), aluno(as)s do ensino fundamental, médio, 

EJA, técnico e superior e comunidade em geral. 

5.3 O participante que tiver, no mínimo, 75% de presença no evento receberá um certificado de 

participação de 40 horas. 

5.4 No ato da inscrição, caso o participante seja menor de idade, deverá ser anexada a autorização 

dos responsáveis para a participação no evento (Anexo I). A autorização é exigida para todos 

os alunos participantes (menores de 18 anos). Esse documento deverá ser anexado no formato 

PDF. 

 

6 Inscrição com apresentação de trabalho 

6.1 Nesse formato, poderão se inscrever apenas os alunos(as) do ensino fundamental, médio, EJA 

e técnico. 

6.2 As inscrições serão realizadas em três categorias: ensino fundamental, ensino médio, EJA e 

ensino técnico. 

6.3 No ato da inscrição com apresentação de trabalho é obrigatório anexar os itens listados 

abaixo: 

a) Caso o participante (seja autor principal ou membro da equipe) seja menor de idade (menores 

de 18 anos), deverá ser anexada a autorização dos responsáveis para a participação no evento 

(Anexo I). Em caso de ser maior de idade, o próprio participante deverá assinar a autorização. 

Esse documento deverá ser anexado no formato PDF. 

b) Cópia do atestado de matrícula (atestado escolar) de todos os membros do trabalho. Esse 

documento deverá ser anexado no formato PDF. 

c) Cópia do RG de todos os membros do trabalho. Esse documento deverá ser anexado no 

formato PDF. 

d) Resumo do trabalho, conforme o modelo do evento (Anexo II). Esse documento deverá ser 

anexado no formato Word. 
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e) Banner com um resumo do trabalho realizado (Anexo III). Esse documento deverá ser 

anexado no formato PDF. 

f) Vídeo com a apresentação do trabalho conforme as normas descritas no Anexo IV. O vídeo é 

obrigatório. 

6.4  Os 30 melhores trabalhos serão publicados em um E-book open acess. 

 

7 NORMAS DO RESUMO  

7.1 Os trabalhos investigativos precisam estar relacionados ao tema da feira “Sustentabilidade, 

porque o futuro é agora”. 

7.2 Poderá ser realizado trabalho investigativo de revisão ou com prática de laboratório. 

7.3 O resumo deverá seguir o modelo apresentado no Anexo II e conter no mínimo 200 palavras 

e no máximo 400 palavras. O envio do arquivo deverá ser realizado no formato Word. 

7.4 Cada trabalho inscrito poderá ter três membros (alunos do ensino fundamental, médio, EJA 

ou técnico). 

7.5 É obrigatória a inclusão de um professor(a) orientador(a) do trabalho. 

 

8 NORMAS DO BANNER 

8.1 No ato da inscrição, deverá ser anexado um banner com a apresentação resumida do trabalho. 

8.2 O Banner deverá ter uma medida de 90cm x 120cm, de acordo com o modelo apresentado no 

Anexo III. 

8.3 É obrigatório o preenchimento do nome completo dos autores, nome da escola e do 

professor(a) orientador(a). 

 

9 NORMAS PARA O VÍDEO  

9.1 A apresentação de trabalho deverá ser realizada por meio da postagem de um vídeo, seguindo 

as normas apresentadas no anexo IV e listadas abaixo: 

a) O vídeo deverá ser gravado em MP4 e ter entre 2 (dois) minutos e 5 (cinco) minutos. Vídeo 

fora desse parâmetro será devolvido e será como se o trabalho não tivesse sido enviado até que 

corrija o equívoco. 

b) A primeira e a última imagem do vídeo deverá ser obrigatoriamente do autor, no início com o 

título do trabalho a ser apresentado e ao final deverá ser com seu nome completo, escola a que 

pertence, e-mail de contato.  
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9.2 Qualquer dos autores poderá apresentar o vídeo. Ao enviar o vídeo, os autores estão 

automaticamente autorizando a organização da feira a utilizar a imagem e a voz do que vier 

a apresentá-lo, no site do evento e, posteriormente, nos Anais Virtuais. 

 

 

10 O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

10.1 Após a finalização das inscrições, os resumos escritos, banners e vídeos serão enviados para 

os avaliadores convidados sem o nome dos autores e identificado por códigos internos 

atribuídos pela organização da feira. 

10.2 Serão avaliados nos resumos escritos o caráter investigativo da proposta (pontuação de 0,0 a 

10,0), a organização e escrita do resumo (pontuação de 0,0 a 10,0) e caráter inovador da 

pesquisa (pontuação de 0,0 a 10,0). 

10.3 No Banner, serão avaliados a organização dos itens (pontuação de 0,0 a 10,0) e a 

contemplação dos itens solicitados e apresentados no resumo (pontuação de 0,0 a 10,0). 

10.4 Na apresentação do trabalho serão avaliadas a postura do apresentador(a) (pontuação de 0,0 

a 10,0) e a capacidade argumentativa (pontuação de 0,0 a 10,0). 

10.5 A nota final será calculada pela somatória da nota final de todos os avaliadores para o 

resumo, banner e vídeo. 

10.6 Destaca-se que os avaliadores selecionados não terão vínculo com nenhuma escola 

participante. 

 

11 NOTA FINAL DOS TRABALHOS E PREMIAÇÃO 

11.1 A nota final dos trabalhos será composta pela somatória do trabalho escrito (resumo + 

banner) e da apresentação de trabalho. 

11.2 Em caso de empate, será considerada a maior nota da apresentação, do resumo escrito, do 

banner e se persistir o empate, a idade do participante. 

11.3 Os 30 trabalhos destaques vão fazer parte do E-book digital da Feira. Serão selecionados os 

10 trabalhos destaques nos eixos: ensino fundamental, ensino médio e ensino técnico. 

11.4 Os cinco trabalhos destaques de cada eixo (ensino fundamental, ensino médio e ensino 

superior) vão receber certificado de menção honrosa e uma medalha de ouro, sem distinção 

da colocação. 

11.5 O trabalho destaque de cada eixo (ensino fundamental, médio, EJA e técnico) vai receber 

um troféu de participação e um Kit Química (para o aluno(a)). 
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11.6 O autor principal do trabalho destaque no eixo ensino fundamental e eixo ensino médio 

proveniente de alunos(as) matriculados em escolas de Nova Mutum vai receber uma bolsa de 

iniciação cientifica Junior no valor de R$ 100,00 por seis meses. Essa premiação é uma 

parceria com o banco Sicredi Ouro verde localizado em Nova Mutum e, por isso, é destinado 

apenas aos alunos do município. 

11.7 Destaca-se que cada trabalho apresentado receberá um brinde do evento composto por um 

béquer e tubo de ensaio. 

 

12 DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO 

12.1 No dia 12 de novembro, durante o encerramento da feira, será divulgado o nome dos 

melhores trabalhos. 

 

13 CERTIFICADOS 

13.1 Os certificados dos participantes, com ou sem apresentação de trabalho, serão enviados 

para o e-mail cadastrado no ato da inscrição após 45 dias do encerramento do evento. Esse 

prazo é necessário, pois os certificados são emitidos pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura  

da Unemat. 

13.2 Os participantes que tiverem 75% de presença na feira, receberão um certificado de 

participação de 40 horas. 

13.3 Os professores orientadores vão receber um certificado de orientação do trabalho com 

carga horaria de 80 horas. 

 

14 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 Os casos omissos serão solucionados pelo Coordenador responsável pela organização da 

Feira de Ciências. 

14.2 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Nova Mutum – MT, 27 de setembro de 2021. 

 

Sumaya Ferreira Guedes 

Organização Geral do Evento 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 
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