
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 
CENTRO PEDAGÓGICO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 

1º Aditivo - REGULAMENTO DA I FECITBA-PA (2018) 

Santarém, 11 de outubro de 2018. 

A coordenadora geral da I Feira de Ciências e Tecnologias Educacionais da 

Mesorregião do Baixo Amazonas – Pará, leva a conhecimento dos interessados, 

por meio do presente Aditivo nº 01 os seguintes acréscimos e alterações no 

Regulamento: 

1. Os estudantes que estão cursando o 3º ano do ensino médio ou último 

ano do ensino técnico e profissionalizante poderão submeter trabalhos à I 

FECITBA (Acréscimo ao item 5.3. do edital) e usufruir dos demais direitos a 

avaliação e premiação no evento, com exceção das bolsas de Iniciação 

Científica Júnior, já que a bolsa deve ser implementada para 2019.  

2. As bolsas de Iniciação Científica Júnior – ICJ, segundo critérios do 

Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), têm como objetivo despertar vocação 

científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes do ensino 

fundamental, médio e profissional da Rede Pública mediante sua participação 

em atividades de pesquisa científica ou tecnológica, orientadas por pesquisador 

qualificado, em instituições de ensino superior ou institutos/centros de 

pesquisas. Desse modo, as bolsas serão vinculadas em nome de docente da 

UFOPA, mas poderá ser desenvolvida na escola com o professor da escola.  

3. O banner a ser exposto na I FECITBA terá seu formato flexibilizado, não 

sendo obrigatória a plotagem em gráfica no formato especificado no item 9.1. do 

Regulamento, mas necessariamente deverá manter os mesmos itens: Título do 

trabalho exatamente como consta no resumo inscrito; Nomes do(s)/a(s) 

autor(a)/es(as) e orientador(a) na ordem em que aparecem na inscrição; Área do 

conhecimento, conforme tabela do CNPq; Introdução; Objetivos; Metodologia; 

Resultados e Discussão; Conclusões; Bibliografia. São disponibilizadas 3 

possibilidades que são apresentadas a seguir. 



✓ A impressão poderá ser feita em folha de papel A4 branca ou de cor clara, 

em letra arial legível (fonte, de 28 a 32) com o cuidado de evitar o excesso 

de coloridos que tornem visualmente poluído. A montagem do material 

impresso poderá ser feita em uma base no tamanho exigido nas normas 

(90cm x 120cm). A base de montagem papelão, papel madeira ou esteira. 

Deve dispor de bordas superiores e inferiores firmes, em madeira ou 

bambu e fio para pendurar no suporte que será disponibilizado no evento. 

A montagem podem ser baseadas nas imagens sugestivas que se 

encontram em Anexo. 

 

4. Os expositores terão disponível uma mesa pequena (70x70cm) e um suporte 

para banner. Dessa forma, poderão trazer os materiais necessários à exposição, 

caso existam, tais como jogos, experimentos, protótipos para colocar sobre a 

mesa. No entanto o uso da energia elétrica fica condicionado à informação 

indicada no item 9.2 do regulamento.  

5. Será lançado um site oficial do evento até o dia 19 de outubro e será divulgado 

o endereço no site institucional da UFOPA e em outros meios de comunicação. 

O link para inscrições de trabalhos, bem como as demais inscrições para 

participantes do evento sem exposição de trabalho para que possam participar 

de palestras, oficinas, minicursos entre outras atividades serão disponibilizadas 

nesse site, bem como a programação do evento e outras informações 

importantes. A exposição de visitantes será livre nos dois dias.  

 

 

Coordenadora da I FECITBA-PA 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1- Modelo de banner alternativo 

 

 

 

Figuras 1 e 2 – Banner confeccionado com papel madeira, que poderá ser feito 

em esteira ou papelão.  

 

 

 

 


