
 

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal Minas Gerais – campus Bambuí 

XI Semana de Ciência e Tecnologia 
Feira de Ciências 

  

Regulamento para Exposição de Trabalhos na Feira de Ciências 

  

O Instituto Federal Minas Gerais – Campus - Bambuí realizará a XI Semana de Ciência 

e Tecnologia do IFMG - campus Bambuí no período de 22 a 27 de outubro de 2018. Fará 

parte do evento a Feira de Ciências com exposição de trabalhos mediante as normas 

contidas no presente regulamento, que acontecerá no dia 27 de outubro de 2018. 

  

1 – DO OBJETO 

  

A Feira de Ciências da XI Semana de Ciência e Tecnologia cria oportunidade para que 

os trabalhos dos estudantes, da educação básica das Instituições de Ensino Públicas e 

Privadas, possam mostrar o potencial investigativo e criativo relacionado à temática 

proposta pelo Ministério da Educação no ano de 2018.  

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ocorre no Brasil desde 2004, tendo como 

principal objetivo valorizar e estimular a criatividade, a atitude científica e a inovação. 

Além disso, é também o principal instrumento que, tanto o Ministério de Ciência e 

Tecnologia, quanto o Ministério da Educação, possuem para mostrar a importância da 

Ciência e Tecnologia para a vida de cada um e, consequentemente, para o 

desenvolvimento do país. 

No IFMG Campus Bambuí, o evento acontece desde 2008, e este ano terá como tema 

principal "Ciência para a Redução das Desigualdades". É uma ótima oportunidade 

para que a população conheça e discuta os resultados, a relevância e o impacto das 

pesquisas científicas. 

A organização da Feira de Ciências em 2018 será de responsabilidade dos orientadores, 

supervisores, preceptores e estudantes dos Cursos de Licenciatura de Física e Biologia 

que participam dos Programas fomentados pela CAPES: PIBID (Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência) e Residência Pedagógica. Os Programas visam 

promover a inserção de licenciandos no ambiente escolar desde o início do Curso até o 

aperfeiçoamento do Estágio Supervisionado por meio da imersão em Escolas Básicas. 

 

  

2 – DOS PARTICIPANTES 

  

2.1 – A Feira de Ciências da XI Semana de Ciência e Tecnologia, está aberta à 

participação de todas as escolas de Ensino Fundamental, Médio e Superior da rede pública 

e privada da cidade de Bambuí-MG e região. 

2.2 – Cada equipe deverá ser composta por pelo menos um professor orientador 

responsável ou bolsistas do PIBID e ou Residência Pedagógica orientados pelos 

supervisores e preceptores e por até 05 (cinco) alunos da instituição de ensino. 

2.3 – Não há limites de projetos por professor orientador, mas cada aluno poderá 

participar de apenas um único projeto. 

  

3 – DA INSCRIÇÃO 

  



3.1 – A inscrição dos trabalhos para a exposição na Feira de Ciências do Campus Bambuí 

será realizada pelo professor orientador ou bolsista de licenciatura (que deverá estar 

presente durante todo o evento). 

3.2 – As inscrições dos trabalhos estarão abertas no período de 28/09/2018 a 08/10/2018. 

A inscrição será feita através do sítio: https://tinyurl.com/y7hrlo74  

3.3 – O professor orientador, juntamente com os alunos participantes são responsáveis 

pela montagem, confecção, transporte, instalação, manutenção e desmontagem dos 

trabalhos (o grupo não será liberado do local de apresentação sem a devida organização 

do espaço utilizado, não será permitido deixar nenhum objeto de demonstração do 

trabalho, mesmo que seja lixo ou produto de reciclagem). 

3.4 – O Instituto Federal de Minas Gerais - campus Bambuí não se responsabilizará por 

danos ou avarias, acidentes, extravios de qualquer material envolvido na exposição dos 

trabalhos. 

  

4 – DA CARACTERIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

  

4.1 – Serão aceitos trabalhos de relevância científico-social, elaborados e desenvolvidos 

por estudantes e professores das escolas municipais, estaduais, federais e privadas dos 

seguintes segmentos: Educação de Jovens e Adultos – EJA, PROEJA, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio dos turnos matutino, vespertino e noturno para a Feira de 

Ciências. 

4.2 – As exposições interativas poderão utilizar variadas tecnologias, tais como projeção 

multimídia, materiais descartáveis e materiais diversos, para serem manuseados, 

interpretados ou discutidos com os visitantes. Esses materiais não serão providenciados 

pelo IFMG - Campus Bambuí. 

4.3 – As exposições interativas deverão ser constituídas de mostras variadas, exibindo 

aspectos relevantes das diversas áreas do conhecimento de forma acessível, lúdica, 

dinâmica e interativa. 

4.4 – Em cada exposição, deverá haver estudantes indicados pelo professor orientador 

responsáveis pela apresentação, utilizando cartazes, banners, legendas, protótipos, entre 

outros materiais, a critério e de responsabilidade do professor orientador. 

4.5 - Por motivos de segurança, é imprescindível a PRESENÇA DO PROFESSOR 

orientador, monitor ou bolsista da CAPES (maior de 18 anos) durante as apresentações 

dos trabalhos. O não cumprimento deste item implica na suspensão da participação do 

trabalho. 

4.6 – As exposições interativas se realizarão em estandes, paredes na cor branca, com 

fundos e laterais fechados. Além disso, contarão com duas cadeiras, uma mesa e um ponto 

de energia. 

  

5 – DA SELEÇÃO 

  

5.1 – Os trabalhos serão selecionados por membros de um Comitê de Avaliação composto 

por professores do Instituto Federal de Minas Gerais - campus Bambuí. 

5.2 – Os critérios de seleção dos trabalhos levarão em conta o consenso entre os membros 

do Comitê de Avaliação a respeito da estrutura e formatação (organização lógica do 

trabalho e adequação ao modelo sugerido para o evento), redação (clareza, qualidade 

ortográfica e gramatical), relevância e principalmente, a contribuição do trabalho para a 

comunidade acadêmica e a sociedade em geral. 

5.3 – Serão selecionados para apresentação na Feira de Ciências, os trabalhos que 

obtiverem as melhores notas. 



6 – DA CERTIFICAÇÃO 

  

6.1 – Farão jus ao certificado todos os que apresentarem trabalhos, independentemente 

de premiação, uma vez comprovada a frequência. 

  

7 – DO JULGAMENTO 

  

7.1 – Os trabalhos selecionados deverão ser organizados nos estandes no dia 27 de 

outubro de 2018 no horário de  6:30 às 7:50 pelos professores e estudantes; 

7.2 – As exposições interativas serão apresentadas pelos estudantes, sob a 

responsabilidade e presença do professor orientador, no dia 27 de outubro no horário de 

8:00h às 11:00h; 

7.3 – Durante a apresentação dos trabalhos, uma comissão julgadora irá classificar os 

“trabalhos destaques”. 

7.4 – A comissão julgadora será formada por professores do Instituto Federal Minas 

Gerais – campus Bambuí. 

7.6 – A comissão julgadora avaliará os trabalhos durante todo o período da Feira. 

7.7 – A avaliação por parte dos discentes do IFMG campus Bambuí, tem como objetivo 

a visitação, integração e participação, em todos os trabalhos, dos alunos de todos os cursos 

e obedecerá aos seguintes critérios: 

a) Criatividade e inovação; 

b) Conhecimento científico do problema abordado; 

c) Clareza e objetividade na apresentação do trabalho; 

d) Interação com o público visitante. 

7.8 – A nota atribuída pelos discentes será divulgada no dia 27 de outubro de 2018. 

O trabalho eleito como “destaque” de acordo com a avaliação dos alunos, receberá 

declaração que ateste sua classificação. 

  

8 – DA PREMIAÇÃO 

8.1 – De acordo com os critérios já estabelecidos no item 7, a comissão julgadora 

classificará os três “trabalhos destaques” . 

8.2 – Os três “trabalhos destaques” da Feira de Ciências receberão prêmios, os quais serão 

divulgados posteriormente. 

  

9 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

  

9.1 – O ato de inscrição dos trabalhos implica na integral aceitação por parte dos inscritos 

dos termos desse Regulamento. 

9.2 – Em caso de dúvidas ou necessidade de maiores esclarecimentos sobre a Feira de 

Ciências e Mostra de Experimentos, entre em contato com a Comissão Organizadora. 
 


