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REGIMENTO 

 

     FEIRA DE CIÊNCIAS NO MÉDIO NORTE MATOGROSSENSE  

FeCi-MN/MT 
 

 
 

27 A 29 DE SETEMBRO DE 2019 

 

Lucas do Rio Verde - MT 
 
 
 

1. CARACTERIZAÇÃO DO EVENTO FeCi-MN/MT 

   

  1.1. Resumo do Evento 

 

Trata-se da exposição de trabalhos investigativos escolares desenvolvidos por estudantes dos 

anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio e Médio Técnico, orientados por professores da 

Educação Básica, desses níveis de ensino.  

Atende ao edital CNPq de eventos de Feira de Ciências/2018-2019.  

Envolve prioritariamente os 16 municípios que constituem o Território do médio norte mato-

grossense, e onde a Unemat, campus de Barra do Bugres, tem curso fora de sede. O Território do 

Médio Norte Mato Grossense, conforme definido pelo antigo Ministério do Desenvolvimento 

Agrária-MDA, integra 16 municípios: Cláudia, Feliz Natal, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Lucas do 

Rio Verde, Nova Maringá, Nova Mutum, Nova Ubiratã, Santa Carmem, Santa Rita do Trivelato, São 

José do Rio Claro, Sinop, Sorriso, Tapurah, Uniao do Sul, e Vera. 

A Feira de Ciências é de abrangência estadual, sendo permitida inscrição de trabalhos oriundos 

de municipios de Mato Grosso não integrantes desse Território. 

 

  1.2. DOS OBJETIVOS 

1.2. 1. Geral:  

 

Realizar a Feira de Ciências no médio norte mato-grossense como estratégia de popularização da 

ciência e tecnologia, identificando jovens talentosos para seguirem na carreira técnico científica e 

docente, como também fomentar o empoderamento de gênero. 

 

1.2.2. Específicos:  

   

- Estimular a cultura cientifica escolar, valorizando trabalhos investigativos como estratégias de 

ensino e aprendizagem. 
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- Estimular a participação feminina nos projetos e apresentação de resultados, especialmente nas 

áreas tradicionalmente tidas como masculinas: exatas e tecnológicas. 

- Aproximar a escola, a Universidade e a comunidade, em atividades de pesquisa e diálogo de 

resultados, de forma que contribua para a diminuição de desigualdades sociais e melhoria na qualidade 

de vida das pessoas em geral. 

- Estimular o desenvolvimento de uma cultura científica a partir da crítica reflexiva com/entre os 

estudantes dos anos finais do Ensino fundamental, médio e médio técnico. 

 

2. PÚBLICO ALVO 

 

Estudantes, regularmente matriculados, dos anos finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e 

Médio Técnico, acompanhados por professores orientadores, da educação básica, das redes públicas e 

particulares no estado de Mato Grosso. 

 

3. NÚMEROS DE VAGAS 

 

Exposição para 80 trabalhos investigativos escolares.  

Para cada trabalho, deverá ter a inscrição de até dois estudantes e um professor orientador que 

acompanhará na exposição. Uma das estudantes, obrigatoriamente, deverá ser do gênero feminino. 

 

4. PERÍODO DE INSCRIÇÃO DOS TRABALHOS 

 

 De 04/09 a 12/09/2019, até as 18h.  
 
 

5. LOCAL DE INSCRIÇÃO 

 
Site: siec.unemat.br [ícone do evento FeCi-MN/MT em construção] 

     

6. LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EVENTO  

 

Em Lucas do Rio Verde/MT, em local a ser determinado pela Secretaria Municipal de Educação 

de Lucas do Rio Verde. Inicialmente prevemos a realização no Centro de Eventos do município. 

 

7. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

              

7.1. De 04 a 12 de setembro/19 [até as 23h] – inscrição  

            7.2. Confirmação do aceite da inscrição: até o dia 18/09. 
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8. CERTIFICAÇÃO EXPEDIDA PELA UNEMAT, CAMPUS DE BARRA DO BUGRES: 

   8.1.   Carga horária no certificado dos expositores: 40h 

   8.2. Carga horária da equipe/administrativa: 80h  

     
9. RESULTADOS ESPERADOS 

 

          - 12 bolsas de Iniciação Científica a estudantes do 1º e 2º anos do Ensino Médio, ou Médio 

Técnico, financiados pelo CNPq, em critérios segundo projeto submetido ao edital. O coordenador 

da Comissão de Avaliação poderá deferir a indicação de estudante do 9º ano/EF para uma BICJ. No 

entanto, esse estudante só terá direito de fato á concessão caso esteja no EM no período de vigência 

da BICJ. Caso não atenda esse critério, a Coordenadora Geral do evento indicará estudante bolsista 

substituto.  

As formas e atividades a serem desenvolvidas pelos bolsistas serão definidas a posteriori, sob 

a orientação da coordenadora geral do evento. 

 
10. DAS INSCRIÇÕES 

 
10.1. Inscrição 

 

- As inscrições para a FeCi-MN/MT são gratuitas. 

- As inscrições são realizadas a partir do siec.unemat.br [ícone em construção], no período 

especificado no item 7.1. 

- No ato da inscrição, deve ser anexado, na versão PDF, os seguintes arquivos: 

a) Ofício de encaminhamento [onde constem, separados por grau/nível e série/ano, cada 

trabalho com nome(s) do(s) participantes; o nome do professor orientador/responsável pela 

equipe, declaração de ciência e concordância na participação na FeCi-MN/MT]. Este documento 

é expedido pela escola; 

b) Cópia dos documentos comprobatório: cópia RG, Atestado de Matrícula, Atestado 

Funcional professor,  

c) Ficha individual do aluno; 

d) Relatório do trabalho no formato PDF. 

e) Autorização do uso da Imagem e divulgação do trabalho 

- A Ficha Individual do aluno será disponibilizada no siec.unemat.br, item Regulamento. 

- O relatório do trabalho investigativo deverá observar aspectos da metodologia científica.  

 



ESTADO DE MATO GROSSO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT 

FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS – FACIEX 

CAMPUS DA BARRA DO BUGRES-  

4 

 

 
 
 

 

 

 

 

- Na equipe de cada trabalho investigativo exposto, obrigatoriamente deverá ter pelo menos 

uma estudante do gênero feminino.  

- O aluno que fizer parte de um trabalho não poderá participar da exposição de outro trabalho. 

- O total de trabalhos a serem expostos é de até 80 trabalhos. 

- Para a concorrência nas vagas para a exposição dos trabalhos no evento, serão observados os 

critérios: 

a) Escolas públicas e particulares dos municipios integrantes do Médio Norte Matogrossense 

terão prioridade sobre as escolas de outros municipios do estado de Mato Grosso. 

b) No Território de abrangência do evento, escolas públicas terão prioridade sobre as escolas 

particulares. 

c) Terão prioridade na concorrência á vaga para exposição na FeCi-MN/MT trabalhos nas áreas 

previstas no edital 27/2018-CNPq: matemática, física, astronomia, robótica e engenharia. 

d) Fica assegurada a inscrição de pelo menos um trabalho investigativo/escola, caso tenha 

inscrição, oriundos de escolas do campo de assentamentos, áreas indígenas e quilombolas, desde que 

atentem á questão de gênero e demais Normas previstas neste Regimento. 

 

10.2. Da confirmação da Inscrição 

 

A confirmação do aceite do trabalho inscrito fica subordinada ao atendimento do previsto no 

item 10.1 e demais critérios anteriormente esclarecidos, devendo ainda o relatório expressar resultados 

de um estudo investigativo. 

A data da confirmação está especificada no item 7.2 e será divulgada no siec.unemat.br, item 

Gradeamento. 

 
11. DA EXPOSIÇÃO 

 

- Cada trabalho terá um espaço e local pré-definido pela Comissão de Infraestrutura. As medidas 

desse espaço serão defindas em função do número de trabalhos inscritos e disponibilidade do espaço 

físico para a exposição. Preve-se um espaço mínimo de 1,5m x 1,0m.  

- No espaço definido para a exposição do trabalho, a equipe poderá colocar uma mesa escolar 

como suporte, sendo de responsabilidade dos expositores providenciar tal material. 

- O trabalho será na forma de Banner, com medidas padrão de 0,90m de largura por 1,20m de 

comprimento. O Banner segue uma orientação padrão, com modelo disponibilizado on line. No 

siec.unemat.br, item Regulamento.  
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- Caso tenha interesse na impressão em papel, o Banner poderá ser impresso gratuitamente pela 

coordenação do evento. Nesse caso, deverá ser preenchido o modelo de banner disponibilizado e 

enviado para o email: feci2019@unemat.br, até a data de 08 de setembro de 2019, ás 14h. 

- Junto ao trabalho exposto deverá ter disponível uma cópia impressa do Relatório do estudo 

investigativo, de acesso ao público em geral e avaliadores. 

- Na exposição do trabalho na FeCi-MN/MT, poderão ter até dois estudantes, sendo pelo menos 

um, obrigatoriamente, do gênero feminino. 

- Todo trabalho exposto deve também contar com o acompanhamento do professor orientador 

responsável. 

 
12.  DA AVALIAÇÃO 

 

12.1. A avaliação dos trabalhos da FeCi-MN/MT será seletiva e não classificatória, realizada 

por uma Comissão designada pelo Coordenador da Comissão de Avaliação.   

12.2. O professor orientador de trabalho exposto na FeCi-MN/MT poderá ser convidado a 

integrar a equipe de avaliadores, ficando essa decisão ao Coordenador da Comissão Avaliadora, 

observando critérios pertinentes à Educação Científica. 

12.3. Os critérios para avaliação e seleção dos trabalhos finais, levarão em consideração as 

etapas do método científico, bem como a apresentação e utilidade social e ludo-

regional/territorial. 

12.4. Serão destacados até 20% (vinte por cento) dos trabalhos do nível/fase: 6º ao 9º 

ano/EF, e até 20% (vinte por cento) dos trabalhos do nível Ensino Médio e/ou Médio Técnico. 

12.5.  A avaliação será feita por equipes de avaliadores. Cada equipe terá um determinado 

número de trabalhos a avaliar em cada etapa. 

12.6. Os trabalhos selecionados para uma etapa seguinte serão avaliados por uma 

equipe diferente da anterior. O número de etapas no processo de avaliação ficará a critério do 

Coordenador da Comissão de Avaliação, observando o total de trabalhos inscritos e quantidade 

de equipes avaliadoras.  

12.7. Será definida pelo Coordenador da Comissão de Avaliação a porcentagem para a 

seleção de trabalhos em cada etapa, respeitando-se o limite de até 20% de trabalhos a serem 

destacados na avaliação final, em cada nível. 
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12.8. A Comissão de Avaliação analisará os trabalhos destacados para que, 

preferencialmente dentre esses, selecione 1 2  alunos expositores para receber bolsa do CNPq, 

por um período de nove meses, conforme consta no Edital e neste Regimento. Os critérios de 

análise para essa seleção serão os mesmos eleitos na avaliação inicial, além de comentários dos 

avaliadores no sentido de percepção de destaque do estudante dentre os demais. 

12.9. Critérios considerados para a avaliação dos trabalhos em exposição no evento FeCi-

MN/MT 

- A avaliação ocorrerá concomitantemente com a visitação dos trabalhos. 

- A equipe avaliadora reunir-se-á durante o período diurno do primeiro dia de exposição para 

leitura dos relatórios dos trabalhos. 

- Os trabalhos serão avaliados preferencialmente por, pelo menos, três equipes. Cada equipe 

indicará um total de trabalhos para a fase seguinte de avaliação. O total de trabalhos indicados em 

cada fase será definido pelo Coordenador da Comissão de Avaliação, em conformidade aos número 

de trabalhos aceitos para a exposição na Feira de Ciências e número de equipes avaliadoras. 

- O total de trabalhos selecionados ao fim de todo o processo avaliativo será de, no mínimo, 

20% do total de cada nível de Ensino, dos expostos na Feira de Ciências. 

- A avaliação terá caráter quantitativo e qualitativo. 

- Os critérios quantitativos serão expressos na Ficha de Avaliação, na ordem crescente de 1 a 5. 

- Os critérios qualitativos serão expressos na Ficha de Avaliação como: presente, em parte ou 

ausente.   

- A Ficha de Avaliação com os critérios poderá, a critério do coordenador da Comissão de 

Avaliação em conjunto com a Coordenadora Geral do Evento, ser divulgada de forma on line.  

 
13.  DA CONCESSÃO DA BICJ 

 

13.1. Critérios considerados para a indicação à concessão de Bolsas de Iniciação Científica 

Júnior – BICJ 

- Para a concessão da bolsa de Iniciação Científica Júnior, obrigatoriamente, os estudantes 

deverão estar matriculados no 9º ano [ou 8ª série] do ensino fundamental e/ou nos 1º e 2º anos do 

ensino médio ou Médio Técnico, no ano da exposição/Feira de Ciência. Assim, a BICJ será 

destinada ao estudante selecionado, devendo este estar no nível Médio na época de vigência a bolsa. 
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            Em ordem decrescente, serão considerados os critérios: 

- 1º As estudantes meninas terão prioridade em relação aos meninos. Pelo menos 50% dos 

estudantes concorrentes à Bolsa de Iniciação Cientifica Júnior deverão ser meninas. 

- 2º Estudantes expositores de escolas públicas terão prioridade em relação aos de escolas 

particulares. 

- 3º Estudantes expositores de trabalhos nas áreas preferenciais citadas no edital CNPq terão 

prioridade sobre os de trabalhos em outras áreas. 

- 4º serão concedidas até 12 BICJ por um período de 9 meses. 

- Além dos critérios usados para a avaliação inicial dos trabalhos, serão considerados aspectos 

considerados relevantes pelos membros da equipe avaliadora, como por exemplo: capacidade de 

argumentação científica e uso de vocabulário científico e norma culta. 

- Em caso de empate, a coordenadora geral do evento fará a seleção final. 
 

 

13.2. Atividades dos estudantes BICJ: 

 

        - Cada estudante BICJ deverá desenvolver atividade de iniciação á Educação Científica. 

Essas atividades serão definidas a posteriori, sob orientação da coordenadora geral do evento, 

considerando aspectos como: disponibilidade de professor orientador [da educação básica ou da 

educação superior], escola/município x distância de alguma universidade ou instituto federal e 

outros aspectos que implicam na viabilização ao desenvolvimento de ações em função dessa 

BICJ. As ações do estundante BICJ devem pautar-se para o estímulo e formação científica. 

 

14. DA SELEÇÃO DOS EXPOSITORES DESTAQUE  

14.1. Critérios considerados para a seleção dos estudantes expositores em destaque: 

 

- Os estudantes destacados serão selecionados e não classificados. 

- Serão preferencialmente oriundos dos trabalhos selecionados. 

- A premiação individual envolve Certificado como Aluno Expositor Destaque. 

- O total de estudantes expositores destaque com Certificação Individual ficará a critério da 

equipe avaliadora. 
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15. Esclarecimento de dúvidas somente serão atendidas via e-mail, sob o endereço: 

feci2019@unemat.br   

 

     16. Casos omissos nesse Regimento serão decididos pela Coordenadora Geral. 

 

Barra do Bugres-MT, 12 de Abril de 2019. 

 

Marfa Magali Roehrs 

Coordenadora Geral do Evento 

mailto:feci2019@unemat.br

