
1. OBJETIVOS DO EVENTO E PÚBLICO ALVO 
 

A Feira de Ciências e Tecnologias Educacionais da 
Mesorregião do Baixo Amazonas – Pará (FECITBA-PA), em sua 
primeira edição, visa reunir trabalhos criativos, que valorizem a 
experimentação, a inovação e a utilização de métodos científicos, 
incentivando trabalhos interdisciplinares e a atitude investigativa, na 
busca pelo estímulo ao trabalho colaborativo e as atividades de 
iniciação científica na educação básica;  

Essa Feira pretende estimular o gosto pelas Ciências e 
Tecnologias educacionais e contribuir com melhorias no ensino e 
aprendizagem de conhecimentos científicos e tecnológicos nas 
escolas; 

Os trabalhos a serem submetidos devem ser oriundos de 
projetos de investigação desenvolvidos obrigatoriamente por 
estudantes de escolas públicas (municipais, estaduais ou federais) 
ou privadas do Estado do Pará, em especial dos 15 (quinze) 
municípios que compõem a mesorregião do Baixo Amazonas-Pará, 
e orientados por profissionais da educação vinculados às escolas 
de matrícula dos estudantes.  
 
2. PERÍODO E LOCAL DE REALIZAÇÃO 
 
O evento será realizado nos dias 23 e 24 de novembro de 2018, na 
Escola Tecnológica de Santarém-Pará (EETEPA). 
 
3. CARACTERÍSTICAS DOS TRABALHOS A SEREM 
SUBMETIDOS À I FECITBA-PA 
 
✓ Serão aceitos para submissão trabalhos originados de projetos 
que já tenham resultados, pelo menos parciais, e que pretendam 
dar continuidade no ano seguinte.   
✓ Os trabalhos devem ser desenvolvidos por estudantes de 
escolas públicas ou privadas do Estado do Pará, em especial dos 
15 (quinze) municípios que compõem a mesorregião do Baixo 
Amazonas-Pará (Santarém, Alenquer, Almeirim, Belterra, Curuá, 
Faro, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, 
Placas, Porto de Moz, Prainha e Terra Santa); 
✓ O(a) estudante que estiver participando do trabalho inscrito 
para a Feira que concorrerá a premiações deverá ser não 
concluinte em 2018 e estar, no período da inscrição, devidamente 
matriculado(a) na educação básica em uma das seguintes 
modalidades: 
1. No Ensino Fundamental II (de 6º ao 9º ano) 
2. No Ensino médio (1º e 2º anos) 
3. No Ensino Técnico e Profissionalizante 
✓ Não serão aceitos trabalhos de estudantes com idade superior 
a 21 (vinte e um) anos completos até o dia 31 de dezembro de 
2019. 

✓ Cada trabalho poderá ser elaborado e apresentado por um(a) 
estudante ou por grupos de até 4 estudantes, sob supervisão de 
um(a) orientador(a) e um(a) coorientador(a), sendo este/esta 
último(a) opcional. 
✓ Serão priorizados os trabalhos:  
1. desenvolvidos por estudantes de escolas públicas; 
2. das áreas de matemática, física, astronomia, robótica e 
engenharias que tenham participação de meninas na equipe; 
3. que foquem na melhoria da acessibilidade de estudantes com 
necessidades educativas especiais. 
 
✓ Os trabalhos a serem submetidos poderão ser das seguintes 
áreas: 
 
▪ CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA   
▪ CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
▪ ENGENHARIAS 
▪ CIÊNCIAS DA SAÚDE 
▪ CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
▪ CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
▪ CIÊNCIAS HUMANAS 
▪ LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 
 
4. ORIENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
 
✓ Poderá atuar como orientador(a) todo(a) profissional da 
educação com nível superior completo com vínculo formal 
devidamente comprovado com a escola na qual os(as) estudantes 
que desenvolveram o trabalho estejam matriculados(as); Para 
efeito deste item, consideram-se profissionais da educação 
professores(as) de qualquer disciplina que atuem em sala de aula 
ou qualquer outro espaço pedagógico da escola, bem como 
instrutores(as) de informática; 
✓ O trabalho poderá ter um coorientador que tenha 
efetivamente contribuído para o trabalho, cuja participação é 
opcional. Poderá ser coorientador qualquer indivíduo maior de 18 
anos, podendo ser um especialista da área.  
✓ Cada orientador(a) poderá orientar até 3 (três) trabalhos 
distintos.   
 
5. SUBMISSÃO DOS TRABALHOS  
 
Cada estudante poderá participar apenas de um trabalho, sendo 
como autor ou co-autor;  
As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo preenchimento 
do formulário de inscrição online e envio do projeto e resumo no 
endereço eletrônico tinyurl.com/IFECITBAPA que estará 
disponível para acesso no período de 01 a 28 de outubro de 2018.  

Para quem tiver dificuldades de realizar a inscrição online, deverá 
procurar um dos polos listados abaixo com versão digital salvo em 
PDF do resumo expandido 
a) Sala do CPADC localizado no Campus da UFOPA da Av. 
Marechal Rondon, S/N, em Santarém;  
b) Campus da UFOPA localizado em um dos municípios fora de 
Santarém (Oriximiná, Óbidos, Alenquer, Monte Alegre, Juruti e 
Itaituba); 
 
6. PREMIAÇÃO 
 
✓ Os trabalhos serão premiados de acordo com a pontuação 
obtida na avaliação das apresentações realizadas durante a I 
FECITBA-PA, calculada a partir da média das pontuações 
atribuídas pelos avaliadores, conforme os critérios do item 8.7. 
deste edital; 
✓ Os(as) autores(as) dos 20 trabalhos mais bem pontuados em 
seus respectivos níveis de ensino serão contemplados(as) com 
bolsas de iniciação científica júnior do CNPq no valor de R$ 100,00 
(cem reais) mensais durante 12 meses, período no qual deverão 
desenvolver e aprofundar suas investigações com o auxílio de 
seus(suas) orientadores(as) e serão acompanhados por comissão 
designada pela coordenação da I FECITBA-PA. 
✓ A distribuição das bolsas será proporcional ao número de 
trabalhos inscritos em cada nível de ensino; 
✓ O(a) autor (a) do trabalho e orientador(a) com a melhor 
pontuação serão premiados com diárias e passagens para 
participação na edição 2019 de uma feira nacional de ciências para 
apresentar os resultados do trabalho desenvolvido; 
✓ No caso de trabalhos em grupo premiados, somente um autor 
será contemplado com bolsa do CNPq, e será o primeiro autor do 
trabalho; 
✓ Na impossibilidade do primeiro autor assumir a bolsa, ficará a 
critério da equipe e orientador(a) quem será o(a) contemplado (a). 
✓ Os integrantes dos trabalhos de maior pontuação por nível de 
ensino na Feira ganharão medalhas e um troféu por equipe, bem 
como suas respectivas escolas;  
✓ Os agentes de apoio aos trabalhos científicos e tecnológicos 
que participaram das oficinas de formação do projeto da I 
FECITBA-PA e trouxerem a maior quantidade de trabalhos ao 
evento por nível de ensino ganharão troféu, certificado de honra e 
poderão ganhar premiação extra doada por colaboradores;  
✓ A escola que tiver o maior número de trabalhos expostos para 
avaliação no evento receberá certificado de honra;  
✓ Todos(as) os(as) autores(as) e orientadores(as) dos trabalhos 
participantes da I FECITBA-PA receberão certificados de 
expositores; 
✓ As premiações ocorrerão no final do evento, no dia 24 de 
novembro de 2018; 

https://tinyurl.com/IFECITBAPA


✓ Durante a I FECITBA-PA haverá exposições de outros 
trabalhos que não serão avaliados pela comissão julgadora e não 
participarão do processo de premiação, mas terão direito a 
certificados, como os trabalhos da IX Mostra Científica do Clube de 
Ciências da UFOPA e os da IV Feira do conhecimento do Núcleo 
Tecnológico do Município de Santarém e de outros convidados. 
 
7. MAIORES INFORMAÇÕES: 
 
O regulamento completo da I FECITBA-PA com mais informações e 
modelos de projeto, resumo, pôster entre outros, encontra-se 
disponível no site da UFOPA: www.ufopa.edu.br  
 
Dúvidas? Entre em contato com a coordenação do evento pelo 
email: fecitba.ufopa@gmail.com  ou pelo telefone da sala do 
CPADC da UFOPA em Santarém (93) 2101-3609.  
 
 
8. CRONOGRAMA 

ATIVIDADE PERÍODO 

Lançamento do regulamento da I FECITBA-PA no site da 
UFOPA: www.ufopa.edu.br  

14/09 

Período das inscrições de trabalhos no endereço 
tinyurl.com/IFECITBAPA  

01/10 a 28/10 

Etapa 1: Pré-seleção  
 
 

29 e 30/10 

Etapa 2: Envio de e-mail aos autores com o resultado da 
pré-seleção 

 

31/10 

Retorno dos autores com os documentos 
complementares 

Até 05/11 

Etapa 3: Análise do trabalho por especialistas 01 a 11/11 

Etapa 4: Retorno de e-mail para os autores com 
resultado da avaliação final 

 

Até 13/11 

Prazo para reenvio do trabalho caso necessite de 
correções 

Até 16/11 

Etapa 5: Apresentação na Feira:  

 
23 ou 24 de 

novembro durante a I 
FECITBA-PA  

Divulgação da programação oficial do evento no site 
institucional da UFOPA 

www.ufopa.edu.br  

Até 09/11 

  
 
9. REALIZAÇÃO: 
 
✓ Centro Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico 
(CPADC) do Instituto de Ciências da Educação (ICED) 
✓ Coordenação de projetos educacionais da Pró-reitoria de 
Ensino (PROEN) 
✓ Diretoria de Extensão da Pró-reitoria de Comunidade, Cultura e 
Extensão (PROCCE) 

✓ Diretoria de Pesquisa da Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-
graduação e Inovação Tecnológica (PROPPIT) 
✓ Direções dos Campi Universitários da UFOPA. 
 
10. COORDENAÇÃO GERAL: 
 
✓ Centro Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico 
(CPADC) do Instituto de Ciências da Educação (ICED) 

 
11. COMISSÃO GERAL DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA 
EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL PELA I FECITBA-PA: 

 
Nilzilene Gomes de Figueiredo (Coordenação geral) – PCE/ICED 
Yukari Okada – PCNAT/ICED 
Hamilton Cunha de Carvalho – PCE/ICED 
Dércio Pena Duarte – PCNAT/ICED 
Cláudia Silva de Castro - PCE/ICED 
Fábio Rogério Rodrigues dos Santos – PCNAT/ICED 
José Ricardo e Souza Mafra - PCE/ICED 
Claudir Oliveira – PCE/ICED 

 

Apoio técnico SEMED-Santarém/CPADC:  

Maria Ruth Martins da Silva. 

Professores colaboradores da SEDUC-PA:  

Iata Anderson Ferreira de Araújo (Óbidos) 

Douglas Farley Barroso Pereira (Oriximiná).   

Professor colaborador do IFPA-Itaituba:  

Elienai Carvalho Cardoso.  

Apoio das Pró-reitorias e campi da UFOPA: 

Coordenação de Projetos Educacionais/DE/PROEN: Angela Rocha 
dos Santos; Haroldo César Andrade 
Diretoria de extensão/PROCCE: Fabrizia Sayuri Otani 
Diretoria de Pesquisa/PROPPIT: Gabriel Brito Costa 
Diretores dos Campi universitários da UFOPA 

 

 

Reitor da UFOPA: Prof. Dr. Hugo Alex Carneiro Diniz 

Diretor do ICED/UFOPA: Prof. Dr. Edilan Sant’Ana Quaresma 
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