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UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

CENTRO PEDAGÓGICO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 

 

REGULAMENTO DA I FEIRA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 
EDUCACIONAIS DA MESORREGIÃO DO BAIXO AMAZONAS – PARÁ 

2018 (I FECITBA-PA) 

1. OBJETIVOS DO EVENTO E PÚBLICO ALVO 

1.1. 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.  

1.2. 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; 

1.3. 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. REALIZAÇÃO 

2.1. A instituição responsável pela realização da FECITBA-PA é a Universidade Federal 
do Oeste do Pará, por meio do Centro Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento 
Científico (CPADC) do Instituto de Ciências da Educação (ICED), da Coordenação de 
projetos educacionais da Pró-reitoria de Ensino (PROEN), da Diretoria de Extensão da 
Pró-reitoria de Comunidade, Cultura e Extensão (PROCCE), da Diretoria de Pesquisa da 
Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação Tecnológica (PROPPIT) e das 
Direções dos Campi Universitários da UFOPA.  

3. PERÍODO E LOCAL DE REALIZAÇÃO 

3.1. O evento será realizado nos dias 23 e 24 de novembro de 2018, na Escola 
Tecnológica de Santarém-Pará (EETEPA). 

4. FINANCIAMENTO 

4.1. A I FECITBA-PA conta com financiamento do edital nº 25/2017 do 
CNPq/CAPES/MEC/MCTIC/SEPED para apoio à realização de Feiras de Ciências e 
Mostras Científicas, bem como de recursos da instituição realizadora do evento e 
colaboração de outras instituições/empresas a serem divulgadas.  
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5. CARACTERÍSTICAS DOS TRABALHOS A SEREM SUBMETIDOS 

5.1. Serão aceitos para submissão trabalhos originados de projetos que já tenham 
resultados, pelo menos parciais, e que pretendam dar continuidade no ano seguinte.   

5.2. 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); 

5.3. O(a) estudante que estiver participando do trabalho inscrito para a Feira que 
concorrerá a premiações deverá estar, no período da inscrição, devidamente 
matriculado(a) na educação básica em uma das seguintes modalidades: 

5.3.1. No Ensino Fundamental II (de 6º ao 9º ano) 

5.3.2. No Ensino médio (1º e 2º anos) 

5.3.3. No Ensino Técnico e Profissionalizante 

5.4. O estudante não pode ser concluinte nas modalidades 5.3.2. e 5.3.3. 

5.5. Não serão aceitos trabalhos de estudantes com idade superior a 21 (vinte e um) anos 
completos até o dia 31 de dezembro de 2019. 

5.6. 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. 

5.7. Serão priorizados os trabalhos:  

5.7.1. desenvolvidos por estudantes de escolas públicas; 

5.7.2. das áreas de matemática, física, astronomia, robótica e engenharias que 
tenham participação de meninas na equipe; 

5.7.3. que foquem na melhoria da acessibilidade de estudantes com necessidades 
educativas especiais. 

5.8. Os projetos que envolverem pesquisas com seres humanos devem obedecer aos 
critérios éticos da pesquisa científica e necessariamente antes de serem realizadas deve-
se preencher e assinar o Termo de Consentimento livre e esclarecido (Modelo no ANEXO 
1); 

5.9. Os projetos que tiverem necessidade de uso de imagem de pessoas identificadas, só 
podem fazê-lo na exposição da Feira se o Termo de Autorização para uso de imagem tiver 
sido corretamente preenchido e esteja de posse dos autores caso seja necessário no dia 
da Feira (ANEXO 2); 

5.10. O(a) orientador(a) e autores do trabalho deve ter em sua guarda os documentos 
indicados nos itens 5.8 e 5.9 e disponibilizar aos organizadores caso sejam solicitados; 
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5.11. Não é permitido trazer para a Feira animais vivos, e a pesquisa, caso seja realizada 
com animais, também deve seguir as normas éticas; 

5.12. Incentiva-se que os trabalhos a serem submetidos à I FECITBA-PA sejam 
primeiramente apresentados na escola dos estudantes em uma Feira de Ciências escolar 
para que já seja possível uma avaliação interna da escola.  

 

6. ORIENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

6.1. 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); 

6.1.1. 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; 

6.2. O trabalho poderá ter um coorientador que tenha efetivamente contribuído para o 
trabalho, cuja participação é opcional. 

6.2.1. Poderá ser coorientador qualquer indivíduo maior de 18 anos, podendo ser 
um especialista da área.  

6.3. Cada orientador(a) poderá orientar até 3 (três) trabalhos distintos.   

 

7. SUBMISSÃO DOS TRABALHOS  

7.1. Cada estudante poderá participar apenas de um trabalho, sendo como autor ou co-
autor;  

7.2. As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo preenchimento do formulário de 
inscrição online e envio do projeto e resumo no endereço eletrônico 
tinyurl.com/IFECITBAPA (Ver modelo de projeto e resumo expandido nos ANEXOS 3 e 4, 
bem como uma apostila que pode auxiliar a construção do projeto e relatório no ANEXO 
5;  

7.2.2. Elementos gráficos, tais como figuras e tabelas são opcionais no resumo 
expandido, mas o tamanho total do resumo salvo em PDF não pode ultrapassar 500KB 
(Ver normas do resumo no anexo 4). No poster esses elementos devem aparecer com 
clareza na organização dos dados, caso sejam necessários, em especial nos resultados;  

7.2.3. Os dados necessários para o formulário de inscrição você encontrará no 
ANEXO 6 deste edital. Quando for fazer a inscrição online do seu trabalho basta digitar ou 
copiar e colar as informações já preenchidas no formulário. 

7.3. 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 (ver modelo 
no anexo 4, que não deve conter a identificação dos autores), versão editável do projeto e 
as informações já preenchidas no formulário do anexo 6:  

https://tinyurl.com/IFECITBAPA
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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); 

7.4 No ato do preenchimento do formulário online, deverá ser selecionada a área de 
conhecimento prioritária do trabalho, baseada na Tabela de áreas do Conselho Nacional 
de Pesquisa (CNPq) indicadas abaixo, com detalhes das subáreas para consulta 
disponível em: 
http://cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf : 

7.4.1. CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA   

7.4.2. CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

7.4.3. ENGENHARIAS 

7.4.4. CIÊNCIAS DA SAÚDE 

7.4.5. CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

7.4.6. CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

7.4.7. CIÊNCIAS HUMANAS 

7.4.8. LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 

7.5. O formulário de inscrição só estará disponível a partir do dia 01 de outubro, conforme 
cronograma da seção 11 deste edital e ficará aberto até o dia 28 de outubro.   

8. SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

8.1. Os trabalhos submetidos passarão por cinco etapas:  

Etapa 1: Pré-seleção: a comissão de avaliação da I FECITBA-PA verificará os 
formulários se contém todos os dados que foram solicitados, bem como se o trabalho 
submetido atende à forma solicitada pelo evento;  

 Etapa 2: Envio de e-mail aos autores: a comissão de avaliação da I FECITBA 
enviará e-mail informando o resultado da pré-seleção ao primeiro autor e orientador e 
solicitará documentos complementares para efetivação da inscrição para os trabalhos pré-
selecionados. No caso de pré-aprovação do trabalho os seguintes documentos devem ser 
encaminhados em resposta ao e-mail: 

a) Declaração de matrícula emitida pela escola com os nomes dos autores do 
trabalho, indicando a série; 

b) Comprovante de vínculo do(a) orientador(a) com a escola onde os(as) autores(as) 
estão matriculados; 

c) Cópia de RG ou Certidão de Nascimento dos estudantes autores, em observação 
ao item 5.5.   

d) Cópia de CPF do orientador 

http://cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf
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e) Cópia do CPF do primeiro autor do trabalho.  

Etapa 3: Análise do trabalho por especialistas: os trabalhos serão analisados 
por especialistas das áreas com base em seu conteúdo para verificar a possibilidade de 
aprovação definitiva para exposição na I FEICTBA-PA. Essa etapa corresponde à 
avaliação pontuada do resumo expandido, com base na média dada pelos seis critérios 
listados abaixo: 

Nº Critério Pontuação 

1 Levantamento de problemas/situações 
(preferencialmente do contexto social do estudante) 

0-20 

2 Clareza de objetivo(s)   0-20 

3 Descrição clara da metodologia desenvolvida 0-20 

4 Resultados que respondem aos problemas/situações 
iniciais 

0-20 

5 Clareza na organização da escrita  0-10 

6 Apresentação de bibliografia confiável em que se 
amparou o projeto (conforme a Norma Brasileira de 
Referência  - NBR 6023 de 2002) 

0-10 

Média= (Nota1+Nota2+Nota3+Nota4+Nota5+Nota6)/10 0-10 

Serão acrescidos no resultado mais um ponto para projetos que sejam 
desenvolvidos por estudantes de escolas públicas; 

+1,0 

Serão acrescidos no resultado mais um ponto para projetos que tenham 
participação de meninas entre os autores do trabalho das áreas de Ciências 
Exatas e da Terra ou Engenharias OU que foquem na melhoria da 
acessibilidade de estudantes com necessidades educativas especiais.   

+1,0 

NOTA FINAL= Média+acréscimo1+acréscimo2 0-12 

Etapa 4: Retorno de email para os autores: Será entrado em contato com os 
autores para possíveis correções, caso sejam necessárias.  

Etapa 5: Apresentação na Feira: os autores devem se organizar para 
apresentarem os trabalhos aprovados na I FECITBA-PA na forma de poster (modelo no 
ANEXO 7).  

8.2. Os prazos para cada uma dessas etapas encontram-se no cronograma disponível no 
item 11 deste edital;  

8.3. É de responsabilidade dos autores do trabalho e orientadores estarem atentos nos 
prazos, envio e recebimento dos e-mails;  

8.4. Caso o prazo seja expirado e os autores não recebam e-mail da pré-seleção e 
análise de seu trabalho, devem entrar em contato com a coordenação do evento pelo e-
mail fecitba.ufopa@gmail.com para possíveis esclarecimentos o mais rápido possível, até 
48h após a data prevista no cronograma; 

mailto:fecitba.ufopa@gmail.com
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8.5. Serão aprovados para apresentação na I FECITBA-PA no máximo 90 (noventa) 
trabalhos, tomando por base a pontuação obtida na fase de Análise por especialistas; 

8.6. O número de trabalhos aprovados para apresentação na I FECITBA-PA por nível de 
ensino (fundamental, médio e técnico) será proporcional ao total de trabalhos inscritos em 
cada nível;  

8.7. Na etapa de Apresentação na Feira, os trabalhos habilitados para apresentação na I 
FECITBA-PA serão avaliados por dois avaliadores (ao menos um especialista na área), 
sendo pontuados de acordo com: 

Nº Critério Pontuação 

1 Relevância do trabalho 0-10 

2 Domínio dos(as) estudantes autores(as) em relação ao 
tema 

0-10 

3 Rigor acadêmico e científico no desenvolvimento e 
apresentação do trabalho 

0-10 

4 Viabilidade de prosseguimento da pesquisa apresentada 0-10 

Média= (Nota1+Nota2+Nota3+Nota4)/4 0-10 

Critério de desempate: participação de maior quantidade de meninas na equipe 

Caso persista o empate: maior pontuação na relevância do trabalho 

 

9. EXPOSIÇÃO NA I FECITBA-PA 

9.1. A exposição na Feira deverá ser apoiada em um poster com 90 (noventa) centímetros 
de largura e 120 (cento e vinte) centímetros de altura, contendo os seguintes itens (Ver 
modelo no ANEXO 7): 

• Título do trabalho exatamente como consta no resumo expandido submetido 

• 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 

9.2. Os expositores terão disponível uma mesa pequena e um suporte para poster. Caso 
necessitem de uma tomada para ligar um único equipamento, devem informar à 
coordenação por e-mail logo que forem comunicados da aprovação final do trabalho para 
Apresentação na I FECITBA-PA.  
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10. PREMIAÇÃO 

10.1. 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; 

10.2. 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. 

10.3. A distribuição das bolsas será proporcional ao número de trabalhos inscritos em 
cada nível de ensino; 

10.4. 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; 

10.5. No caso de trabalhos em grupo premiados, somente um autor será contemplado 
com bolsa do CNPq, e será o primeiro autor do trabalho; 

 10.5.1. Na impossibilidade do primeiro autor assumir a bolsa, ficará a critério da 
equipe e orientador(a) quem será o(a) contemplado (a). 

10.6. 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;  

10.7. 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;  

10.8. A escola que tiver o maior número de trabalhos expostos para avaliação no evento 
receberá certificado de honra;  

10.9. Todos(as) os(as) autores(as) e orientadores(as) dos trabalhos participantes da I 
FECITBA-PA receberão certificados de expositores; 

10.10. As premiações ocorrerão no final do evento, no dia 24 de novembro de 2018; 

10.11. 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. 
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11. 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 

 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. Todas as disposições não previstas neste regulamento serão decididas pela 
Comissão organizadora da I FECITBA-PA. 

 

Santarém, 14 de setembro de 2018. 

 

Nilzilene Gomes de Figueiredo 
Coordenadora da I FECITBA-PA   

 

 

http://www.ufopa.edu.br/
https://tinyurl.com/IFECITBAPA
http://www.ufopa.edu.br/
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ANEXO 1 – Modelo de Termo de Consentimento livre e esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Título do projeto: _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Nome do(a) orientador(a) da pesquisa: ______________________________________ 
Nome dos estudantes autores: _____________________________________________  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Você está sendo convidado(a) a participar de um projeto de investigação dos estudantes 
da escola _______________________________________________________________.  
 
O(s) objetivo(s) do presente estudo é/são: 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Procedimento: Como instrumento para coleta de dados será realizada  
________________________________________________________________________
(explique por exemplo se será uma entrevista ou aplicação de questionário), que servirá 
unicamente para fins de pesquisa. 
Para qualquer dúvida ou pergunta sobre assuntos relacionados à pesquisa, o (a) 
orientador(a) estará disponível para esclarecê-las através do telefone 
______________________________ ou e-mail _________________________________ 
 
Tendo lido, compreendido e estado suficientemente esclarecido sobre os propósitos do 
estudo a que foi convidado a participar, eu 
_________________________________________________________, RG___________, 
autorizo que as informações prestadas sejam divulgadas no trabalho. 

 
Local e data: ____________________, ___ de ________________ de _________ 
 

________________________________________ 
Assinatura de quem consente 

 
 
Eu, _______________________________________________ (nome do/a orientador/a), 
RG: _______________, comprometo-me a utilizar os dados coletados na entrevista para 
fins de pesquisa, mantendo o sigilo dos nomes dos participantes: 

 
 

____________________________ 
Assinatura do/a orientador/a 

 
 

*Esse documento deve ser assinado em duas vias. Uma via deve ser entregue à pessoa que participa da pesquisa e a 
outra deve ficar de posse do pesquisador. 
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ANEXO 2 – Modelo de Termo de Autorização para uso de imagem 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA USO DE IMAGENS 

 

Eu,_____________________________________________________________________, 
RG: ________________, CPF: ______________________,  residente no endereço: 
__________________________________________________, nº ______, no município 
de _______________________, Estado _____________,  

(   )  AUTORIZO    (   ) NÃO AUTORIZO 

que fotos em que eu seja identificada(a) sejam utilizadas em materiais de divulgação 
desta pesquisa, relatórios e para uso em publicação de trabalhos científicos.  

 

__________________________________________ 

Assinatura do(a) declarante 

PARA PREENCHIMENTO CASO A IMAGEM SEJA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE 

Visando atender ao que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Inciso V 
que garante o respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada e 
os artigos 17 e 18 , que ressaltam: 

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, 
psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da 
imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços 
e objetos pessoais. 

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-
os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 
constrangedor. 

Eu,  __________________________________________________________________, 
RG: _______________, CPF: ___________________, responsável legal pelo(a) 
estudante menor de idade       (   )  AUTORIZO    (   ) NÃO AUTORIZO      o uso das 
imagens nessas condições.  

Local e data: ____________________, ____ de ________________ de ____________. 

__________________________________________ 

Assinatura do(a) pai/mãe ou responsável legal 

*Esse documento deve ser assinado em duas vias. Uma via deve ser entregue à pessoa que participa da pesquisa e a 
outra deve ficar de posse do pesquisador
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ANEXO 3 – Ficha de roteiro básico para elaboração de projeto de investigação 

NOME COMPLETO DA ESCOLA: 
___________________________________________________________________________________ 

 

PROJETO DE INVESTIGAÇÃO 

ANO: _____ 
Nível de ensino: _______________________________ 
Série: ________________________________________ 

 
 
 
Nomes dos 
estudantes (autores): 

 

 

 

 

Orientador(a) do 
projeto: 

 

Co-orientador(a) 
(opcional) 

 

Título:    
 
 

Questão(ões) de 
investigação: 

 
 
 

Área do 
conhecimento 
(conforme tabela do 
CNPq): 

 

Hipótese(s) iniciais:  
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Objetivo(s) 
 
 
 
 

 
 
 

Justificativa  
 
 
 
 
 

Metodologia:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cronograma mensal:  
 
 
 
 

Bibliografia 
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ANEXO 4 – Modelo de resumo expandido 

 

 

O TÍTULO DO TRABALHO DEVE VIR CENTRALIZADO COM LETRAS EM CAIXA 
ALTA EM NEGRITO FONTE ARIAL12 COMO NESTE MODELO E NÃO DEVE 

EXCEDER A 50 PALAVRAS 

 
Modalidade de ensino: 
Área de conhecimento: 
 

INTRODUÇÃO:  

Os nomes dos autores não devem aparecer neste arquivo, como indica este modelo. O espaço é simples 
entre linhas em todo o texto e 0 pt entre parágrafos, inclusive no título, mas entre os títulos das seções 
(INTRODUÇÃO, OBJETIVOS...) deve-se colocar espaço automático entre parágrafos. A Modalidade de 
ensino deve ser indicada como Ensino fundamental II (6º ao 9º ano); Ensino médio; Ensino técnico ou 
profissionalizante. Quanto à área de conhecimento deve ser definida conforme tabela do CNPq (ver seção 
7.4 do regulamento). Quanto ao texto da introdução deve conter no máximo 200 palavras. Todo o corpo do 
resumo expandido deve vir com fonte arial 10 e espaço simples entre linhas. Dar um espaço entre uma 
seção e outra, conforme indica este modelo (você pode usar esta formatação já pronta).  Nessa introdução 
deve-se fazer uma apresentação breve do trabalho, colocando sua importância (pode adaptar o texto do 
projeto mas lembre-se de colocar o tempo verbal no passado, pois não se esqueça que é a execução deste 
projeto que você realizou), pode conter citações diretas ou indiretas seguindo as normas da ABNT. O 
problema que originou a pesquisa deve ser apresentado nessa introdução, bem como a(s) questões de 
investigação. O(s) objetivos deve(m) vir na próxima seção.  

OBJETIVO(S): 

Texto com máximo de 150 palavras e pode ser apresentado em tópicos. Indique qual a intenção com o 
projeto, a(s) meta(s) final(is). Seja claro ao apresentar os objetivos e use verbos adequados ao que 
pretendiam investigar.  

METODOLOGIA: 

Texto com máximo de 200 palavras. Aqui se faz uma descrição dos passos que se seguiu para se obter os 

resultados, mesmo que sejam preliminares (utilizar dados do cronograma do projeto inicial e outras informações 
relevantes que não constam no projeto inicial). Indique os passos, os materiais/instrumentos utilizados, perfil dos 
sujeitos envolvidos (caso existam), o período que foi realizado e indique perspectivas do que ainda pretende ser 
realizado no caso da continuidade do projeto.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Texto com máximo de 250 palavras. Aqui se apresenta os resultados encontrados na pesquisa (com base nos 

objetivos). Caso necessário pode-se fazer apresentação teórica, matemática, em tabelas, estatística etc. Para que fique 

mais bem compreendido ao leitor e é importante que se faça discussões desses resultados, analisando-os. Podem 
aparecer iconografia e elementos gráficos nos resultados, tais como tabelas, figuras, gráficos, desde que o 
tamanho máximo do PDF não ultrapasse a 500KB. Os elementos gráficos devem seguir as seguintes 
normas: devem vir alinhados com o texto e a legenda deve ser com fonte 10 e vir acima da e a fonte, 
embaixo, conforme modelos a seguir.  
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Figura 1 – Esquema apresentado em sala durante a aula para os estudantes. 

 
 

Fonte: Os autores. 
 

Figura 2 – Gráfico de evasão dos estudantes do Clube de Ciências da UFOPA no ano de XXXXX. 
 

 
Fonte: Arquivos do CPADC. 

 

CONCLUSÕES 

Texto com máximo de 200 palavras. Não se esqueça de alinhar justificado o corpo de cada seção. As 
margens devem ser 3cm na margem superior e esquerda e 2,0cm na margem inferior e direita. Aqui se faz 
uma recapitulação dos objetivos em comparação com os resultados, discutindo-se os principais resultados 
encontrados e a importância deles. Caso a pesquisa dê continuidade indica-se o que se espera atingir.  

BIBLIOGRAFIA 

Listar a bibliografia utilizada na pesquisa conforme as regras da ABNT (NBR 6023 de 2002 para 
Referências. Essas normas podem ser consultadas em: https://www.ufrgs.br/psicoeduc/arquivos/abnt-nbr-
6023-referencias.pdf). Coloque as referências alinhadas à esquerda e com espaço de 6 pt entre elas.  
 

 

 

 

 

https://www.ufrgs.br/psicoeduc/arquivos/abnt-nbr-6023-referencias.pdf
https://www.ufrgs.br/psicoeduc/arquivos/abnt-nbr-6023-referencias.pdf
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ANEXO 5 - Apostila de orientações para elaboração de projeto de pesquisa e relatório para a educação básica 

COMO ELABORAR UM PROJETO: 

I - O que é fazer um projeto?  

Fazer um projeto é lançar idéias para frente, é prever as etapas do trabalho, é 
definir aonde se quer chegar com ele - assim, durante o trabalho prático, saberemos 
como agir, que decisões tomar, qual o próximo passo que teremos de dar na direção 
do objetivo desejado.  

II - Os itens de um projeto: Tema (opcional); Título; Problema/Questão de 
investigação; Hipóteses; Objetivos; Justificativa; Metodologia; Cronograma; 
Referências 

a) Tema: É a área, o assunto que você pretende pesquisar. Ele é mais amplo que o 
título. 

b) Título: É um nome que você dá ao trabalho de modo que sintetize da melhor forma 
o assunto que você está pesquisando. Afinal, tudo que a gente faz precisa ter um 
nome. Se você no início não se sentir muito inspirado, batize-o de um título provisório e 
depois arranje outro melhor.  

Exemplo:  

Tema: Educação e saúde 
Título: Higiene, saúde e vida 

c) Problema/Questão de investigação: É uma situação que você coloca em questão. 
Ela pode vir acompanhada de uma questão ou poucas questões de investigação, que 
são perguntas que você faz que tentará responder com sua pesquisa. 

Exemplo:  

Problema:  
A grande incidência de dores de dentes nos alunos 

Questões de investigação: 

• Quais os hábitos de higiene bucal dos alunos? 

• Esses alunos são orientados pela família quanto aos cuidados com a higiene 
bucal? 

d) Hipóteses: São possíveis respostas às questões de investigação 

Exemplo:  

• Os alunos não têm hábitos de higiene bucal adequados; 

• Os alunos não têm orientação por parte da família quanto aos cuidados com a 
higiene bucal. 

d) Objetivo: É o ponto de chegada, a meta final. É a contribuição que o projeto quer 
dar ao conhecimento daquele tema. Uma pesquisa sem objetivo é uma aberração 
científica!  

Exemplo: 

• Investigar os hábitos de higiene bucal de alunos de 2º ao 5º ano do ensino 
fundamental; 

• Estimular os alunos a adotarem hábitos de higiene bucal;  

• Esclarecer a importância da saúde dos dentes para a saúde do corpo;  

d) Justificativa: É a “desculpa” que você dá para fazer aquela pesquisa. Qual a 
importância daquele tema escolhido? Ele tem relevância para as pessoas envolvidas? 
Ele pode contribuir de algum modo para o aperfeiçoamento da sociedade em que está 
inserido? São algumas perguntas que você tenta responder com a justificativa. Ela é a 
defesa que você faz do projeto. Nela você apresenta argumentos que convençam as 
pessoas de que aquele trabalho é digno de interesse.  

Exemplo: 

     Com a observação e convivência dos alunos na comunidade escolar, detectamos 
uma necessidade de produzir trabalhos educativos voltados para higiene física e 
mental.  

     Observamos que a falta de higiene causa transtornos emocionais e estéticos, além 
de desconforto que dificulta a socialização do discente na comunidade escolar e 
sociedade, provocando até um baixo índice de rendimento escolar. Baseado nestas 
observações, o projeto é voltado para a investigação, conscientização e reeducação 
dos hábitos de higiene bucal. 

d) Metodologia: A metodologia, como o nome indica, tem a ver com o modo de 
obtenção dos dados que sustentarão a pesquisa. Na metodologia você coloca os 
procedimentos que fará durante a pesquisa, por exemplo: Ler, Fichar, Redigir, Elaborar 
questionário, Fazer pesquisa de campo etc, dependendo do que você vai pesquisar, 
ela pode ser mais ou menor complexa.  

Exemplo: 

O projeto será realizado nas seguintes instituições de ensino: 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Coração de Jesus, Rio cachoeiry, 

comunidade de Santo Antônio, com turmas de 5º ao 8º ano, que totalizam 61 alunos. 
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 Escola Municipal de Ensino Fundamental São Domingos Sávio, Lago do Itapecurú, 

comunidade nossa Senhora das Graças, com turmas de 6º ao 8º ano, totalizando 33 
alunos. 

 Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião_ Lago do Salgado I, 
comunidade Sagrado Coração de Jesus, com a turma de 4º ano, totalizando 20 alunos. 

A investigação dos hábitos de higiene será realizada por meio de questionários 
para os estudantes e pais; 

As ações educativas sobre os hábitos de higiene serão desenvolvidas por meio de 
palestras, construção de murais e vídeos; 

e) Cronograma: É a previsão de atividades e o período que pretende realizá-la. É 
preferível que apareça no formato de tabela, mas é opcional esse formato. 
Dependendo do período que você tenha para realizar o projeto, o cronograma pode ser 
diário, mensal, anual... 

Exemplo:  

Setembro/2018: pesquisa bibliográfica, leitura e fichamento de textos 
Outubro/2018: organização de questionários e aplicação com os estudantes 
Novembro/2018...... 

... 

Exemplo de cronograma em forma de tabela: 

ATIVIDADE 2018 2019 

Out Nov Dez Jan Fev 

Atividade X prevista na 
metodologia 

X  X  

 

  

Atividade Y prevista na 
metodologia 

X  X  X  X  X  

Atividade Z prevista na 
metodologia 

 x x   

.....      

  f) Bibliografia: são todas as fontes que você pesquisou (observe que está no plural: 
“fontes”), pois nenhum trabalho de pesquisa pode ser feito sem que investigue antes 

sobre aquele assunto. Mas é preciso ter cuidado, pois cópia pura e simples dos 
materiais pesquisados são trabalhos para crianças da alfabetização, não para 
estudantes de ensino fundamental ou médio. As fontes são lugares onde você se 
fundamenta para escrever seu texto e caso cite trechos desses materiais, deve ser 
dada a devida menção ao autor. São exemplos de fontes: enciclopédias, dicionários, 
livros, artigos de sites de internet, CD-Rom etc.  

IMPORTANTÍSSIMO: Sempre que você fazer uma pesquisa em uma fonte, anote 
todos os dados dela: Título, autor, ano, cidade, editora. No caso de pesquisa em 
internet, anote o título do artigo, autor, ano, o site e data de acesso.  

Como preparar uma Referência bibliográfica:  

A fórmula mais comum para se indicar um livro é a seguinte:  
 

ÚLTIMO SOBRENOME, 1º nome. Título da obra. Cidade, editora, ano.  

Exemplo:  

BAGNO, Marcos. A língua de Eulália. São Paulo, Contexto, 1997.  

 
Quando se trata de enciclopédia, a referência pode vir assim:  

Grande Enciclopédia Delta-Larousse. vol. 7, Rio de Janeiro, Delta, 1970. 

Uma reportagem de revista ou jornal assinada poderá ser citada assim:  
 

GUIMARÃES, João L. A oficina do sabor. Superinteressante, ano XI, nº12, dezembro 
de 1997, pp.34-39.  

Se a reportagem não trouxer o nome do autor, começa-se a referência pelo nome do 
jornal ou revista:  

Superinteressante, ano XI, nº12, dezembro de 1997, p.10 (“Surge um macaco novo 
no galho”).  

No caso de CD-ROMS, que costumam ser obras coletivas, temos visto citações dessa 
forma:  

CD-ROM. ALMANAQUE ABRIL, 1996  

Quando a fonte consultada for uma página de Internet, coloca-se o título do artigo ou 
nome comercial da página, seguido do endereço eletrônico dela:  

BRITÂNICA ON-LINE. Disponível em: www.eb.com. Acesso em: 14/06/2010. 

 

COMO CONSTRUIR UM RELATÓRIO DA PESQUISA? 

Em primeiro lugar é bom deixar claro que só se constrói um relatório quando a 
pesquisa prevista no projeto já foi executada. Durante a execução das tarefas 
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delimitadas pelo grupo deverão ser feitas anotações/registros que servirão de base 
para a construção do relatório final.  

O relatório deve ser escrito com letra Times New Roman ou Arial fonte 12, 
com exceção dos títulos das seções e título do trabalho que deve ser em fonte maior 
(14, por exemplo), em negrito e letra maiúscula. O relatório deverá conter:  
1. CAPA: deverá conter nome da instituição, dos estudantes, título do trabalho, local e 
ano (maiúscula e centralizado).  
2. FOLHA DE ROSTO: deverá conter o nome da disciplina, professores, o título do 
trabalho novamente, o nome dos estudantes, série e a turma, a descrição do que trata 
o trabalho deslocado à direita, além de local e ano (maiúscula e centralizada).  
3. SUMÁRIO: deve apresentar o nome “SUMÁRIO” em negrito e maiúscula em cima 
da página e centralizado. Os itens abaixo (introdução, descrição metodológica...) 
devem ser listados abaixo do nome “sumário” seguidos de sua respectiva página que 
se encontra (as páginas do relatório devem vir numeradas a partir da folha de rosto).  
4. INTRODUÇÃO: Aqui se deve fazer uma apresentação do trabalho, colocando sua 
importância e objetivo (s) (pode adaptar o texto da justificativa e objetivos do projeto 
inicial, mas lembre-se de colocar o tempo verbal no passado, pois não se esqueça que 
é a execução deste projeto que você realizou). Algumas instituições pedem os 
objetivos separados da introdução. Siga sempre as orientações de quem está pedindo 
o relatório. 
5. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA ou METODOLOGIA: Aqui se faz uma descrição 
detalhada dos passos que se seguiu para se obter os resultados (utilizar dados do 

cronograma do projeto inicial e outras informações relevantes que não constam no 
projeto inicial).  
6. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Aqui se apresenta os resultados encontrados na 
pesquisa (com base nos objetivos). Pode-se fazer apresentação teórica, matemática, 
em tabelas, estatística etc. Para que fique mais bem compreendido ao leitor e é 
importante que se faça discussões desses resultados, analisando-os.  
7. CONCLUSÃO: Aqui se faz uma recapitulação dos objetivos em comparação com os 
resultados, discutindo-se os principais resultados encontrados e a importância deles.  

8. BIBLIOGRAFIA: aqui se apresenta em ordem alfabética as referências 
bibliográficas utilizadas na pesquisa, seguindo a mesmas regras da bibliografia do 
projeto. 

************************************************************* 

Este material foi elaborado pela professora Nilzilene Gomes, para auxiliá-lo na 
construção de seu projeto. Foi tomado como base uma apresentação organizada pela 
professora Cláudia Castro e um texto do livro: Pesquisa na Escola: o que é, como se 
faz, de Marcos Bagno. Edições Loyola, 1998, cuja referência fica:  

BAGNO, Marcos. Pesquisa na Escola: o que é, como se faz. São Paulo, Loyola, 
1998.
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ANEXO 6 – Dados do formulário de inscrição online 

DADOS DA ESCOLA 

Nome completo da 
Escola 

 

Nome do representante 
legal da escola 

(diretor/a) 

 

Município onde a 
escola está localizada: 

 

Endereço da escola:  

Telefone da escola ou 
do/a diretor/a para 

contato: 

 

E-mail da escola ou do 
diretor(a), caso possua 

 

Tipo de escola: (  ) Pública municipal 
(  ) Pública estadual 
(  ) Pública federal 
(  ) Particular 
(   ) Outra. Especifique.  

Modalidade de ensino 
dos autores do trabalho 

(  ) Ensino fundamental II (6º ao 9º ano) 
(  ) Ensino médio 
(  ) Ensino técnico ou profissionalizante 

EQUIPE DE TRABALHO 

Nome completo do(a) 
orientador(a): 

                                                                     Sexo: (  ) M    (   ) F 

Endereço completo 
do(a) orientador(a) 

 Telefone 
com DDD 

 E-mail  

Nome completo do(a) 
coorientador(a) – 

opcional: 

                                                                     Sexo: (  ) M   (   ) F 

Nome completo do(a) 
primeiro(a) autor(a) 

 
 

Data de 
nascimento: 

                 Sexo: (  ) M    (   ) F 



19 

 

Telefone do(a) 
primeiro(a) autor(a) 

com DDD 

 E-mail do(a) 
primeiro (a) 

autor(a) 

 

Nome completo do(a) 
segundo(a) autor(a) 

 Data de 
nascimento: 

                             Sexo: (  ) M   (   ) F 

Nome completo do(a) 
terceiro(a) autor(a) 

 Data de 
nascimento: 

                            Sexo: (  ) M   (   ) F 

Nome completo do(a) 
quarto(a) autor(a) 

 Data de 
nascimento: 

                             Sexo: (  ) M   (   ) F 

PROJETO DE INVESTIGAÇÃO 

Título do trabalho 
idêntico ao que aparece 
no resumo expandido 

 

Área de conhecimento  

Questão de 
investigação 

 

Hipótese(s) iniciais  

Objetivo(s)  

Justificativa  

Metodologia  

Cronograma  

Bibliografia  

RESUMO EXPANDIDO 

Anexe o resumo expandido no formato PDF, conforme modelo do anexo 4 
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ANEXO 7 – Modelo de poster 

 

 

 


