
 APRESENTAÇÃO  

A I Exposição de Recursos Educacionais para o Ensino 
de Ciências (I EREEC) tem como objetivo incentivar 
professores em formação inicial, continuada e em 
exercício no uso de recursos educacionais internos e 
externos à sala aula no ensino de ciências, bem como a 
inserção no currículo escolar de conhecimentos da área 
de astronomia para docentes e estudantes da educação 
básica. É uma realização do Centro Pedagógico ao 
Desenvolvimento Cientifico da Universidade Federal do 
Oeste do Pará (CPADC/UFOPA) 
Além das exposições a organização do evento 
promoverá sessões com o planetário móvel e 
visualização da lua com o técnico do laboratório de 
Física da UFOPA.  

 PERÍODO E LOCAL DE REALIZAÇÃO 

O evento será realizado no dia 13 de junho de 2019 das 
18h às 20h30min, Escola Municipal de Ensino 
Fundamental de Tempo Integral Frei Fabiano Merz, 
localizada na Av. Paulo Maranhão no bairro Caranazal 
entre a Tv. Luís Barbosa e Tv. Prof. Agripina de Matos 
de Santarém-PA, com livre acesso ao público visitante. 

 PÚBLICO-ALVO 
O evento é voltado para professores em formação 
inicial, continuada e em exercício e estudantes da 
educação básica. 

 INSCRIÇÕES 

 Não é necessário realizar inscrições para participar 
como ouvinte no evento. 

 Para inscrição como voluntário (a) é preciso 
preencher o formulário: 
https://forms.gle/fBCPKDwHJGv6Znw29 e ser 
estudante do Ensino Médio ou do Ensino Superior 
até a data 04/06/2019. 

 

 SUBMISSÕES 

Link para submissão: 
https://forms.gle/DWtx7G1Q8e2e95fg7. 

TRABALHOS 
DATA DE 

INÍCIO 

DATA DE 
TÉRMINO 

Submissão 03/06/2019 10/06/2019 

Resultados 11/06/2019 12/06/2019 

✓Caso o trabalho seja aceito, será enviado ao e-mail 

que foi colocado no formulário de submissão as 
orientações para a exposição no dia do evento.  

✓Caso o trabalho não seja aprovado, os autores não 

poderão expor, consequentemente não será possível 
concorrer aos prêmios, além de não receberem 
certificados. 

 CARACTERÍSTICAS DAS EXPOSIÇÕES 

✓Entende-se por Ciência todo o conhecimento adquirido 

através do estudo, pesquisa ou da prática, baseado em 
princípios certos. Assim, os recursos educacionais que 
serão expostos no evento podem abranger qualquer área 
do conhecimento e promoverem aprendizagens 
significativas. 

 FORMATAÇÃO DOS TRABALHOS 

✓Um documento no formato Word com no mínimo uma 

lauda e no máximo duas laudas. 

✓Início do documento contendo a identificação do 

recurso educacional que será produzido/exposto e os 
nomes dos autores e orientadores. Ao lado de cada 
nome deve conter o nível de ensino e os nomes das 
instituições que os autores e orientadores tenham 
vínculo. Ressaltando que não é obrigatório ter 
orientador nos trabalhos. 

✓No mesmo documento deve conter um texto 

apontando a relevância para educação do recurso 
educacional, sendo que esse documento deverá ser 
anexado no formulário eletrônico no ato da submissão. 

✓Formatação geral: margem superior 3 cm, inferior 2 

cm, esquerda 3 cm e direita 2 cm. Fonte Arial ou Times 
New Roman, tamanho 12, corpo do texto com 
espaçamento entre linhas de 1,5 e justificado. O título 
deve ter espaçamento simples com o tamanho da fonte 
14, centralizado e em negrito. Os nomes dos autores e 
orientadores, se houver, nível de ensino e os nomes das 
instituições devem está justificados e abaixo do título. 

 REQUISITOS PARA AUTORES E ORIENTADORES 

✓Os autores devem ser professor em formação inicial 

(acadêmico), continuada ou em exercício ou estudante 
da educação básica (Fundamental ou Médio).  

✓Os orientadores devem ser professores em formação 

inicial (acadêmico), continuada ou em exercício. 

✓Será permitido no mínimo 2, sendo dois autores, 

podendo um destes ser o orientador e no máximo 5, 
incluindo autores e orientadores. 

✓O primeiro autor deve anexar o atestado de matrícula 

ou declaração de vínculo no ato da submissão como 
comprovação do nível de ensino. 

 DESCLASSIFICAÇÃO 

✓Caso os autores não cumpram o que está sendo 

solicitado, o trabalho será desclassificado. 

✓Caso nenhum dos autores ou orientadores 

compareçam para expor o trabalho aprovado. 

 PREMIAÇÕES 

NÍVEL DE 
ENSINO 

PRÊMIO GANHADOR 

Fundamental Kit escolar 1° autor 

Médio Kit escolar 1° autor 

https://forms.gle/fBCPKDwHJGv6Znw29
https://forms.gle/DWtx7G1Q8e2e95fg7


Superior 
(formação 

inicial, 
continuada e 
em exercício) 

Mochila, 
agenda, 

pendrive e um 
headfone. 

1° autor 

✓Todos(as) os(as) autores(as) e orientadores(as) dos 

trabalhos participantes da I EREEC receberão 
certificados de expositores. 
 

 CONTATOS 
(93) 2101-3609 (Sala do CPADC) 
eventocpadc@gmail.com 
 

 EQUIPE 2019 
 
Prof. Dr. Everaldo Almeida do Carmo  
Coordenador do CPADC 
  
Prof. Dr. Fábio Rogério Rodrigues dos Santos  
Vice coordenador do CPADC 
 
Lucas Henrique Porto Bessa 
Bolsista PIBEX do CPADC e Organizador geral do 
evento 
  
Gledson de Lucas Silva de Jesus 
Bolsista PIBEX do CPADC e Vice Organizador geral do 
evento 
 
Silvia Mota de Sousa 
Bolsista PIBEX do CPADC 
 
William Castro Frota 
Voluntário do CPADC 
 

 PROGRAMAÇÃO 

Exposições dos 
recursos educacionais 

18h às 19h30min 

Sessões com planetário 
móvel 

18h às 20h 

Visualização da lua com 
telescópio 

19h às 20h 

Resultados das 
premiações 

20h 

 

 REALIZAÇÃO 
 

Centro Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento 
Científico da UFOPA (CPADC/UFOPA)  
 

 APOIO 
 

Instituto de Ciências da Educação (ICED) 
 
Pró-reitoria de Cultura, Comunidade e Extensão 
(PROCCE). 
  
Escola Municipal de Ensino Fundamental de Tempo 
Integral Frei Fabiano Merz. 
 
Voluntários da I EREEC. 
 

 COLABORAÇÃO  
João Aldecy Pereira do Nascimento  
Técnico do laboratório de Física/UFOPA 

 
Laboratório de Aplicações Matemáticas (LAPMAT) 

UFOPA 

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

Prof. Dr. Edilan de Sant’Ana Quaresma 
Diretor do Instituto de Ciências da Educação 

Prof. Dr. Everaldo Almeida do Carmo 
Coordenador do CPADC 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

CENTRO PEDAGÓGICO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO 
CIENTÍFICO 

  

II  EEXXPPOOSSIIÇÇÃÃOO  DDEE  RREECCUURRSSOOSS  

EEDDUUCCAACCIIOONNAAIISS  PPAARRAA  OO  EENNSSIINNOO  DDEE  

CCIIÊÊNNCCIIAASS  ((II  EERREEEECC)) 

  
Período: 13 de junho de 2019 das 18h às 20h30min. 

Local: Escola Municipal de Ensino Fundamental de 
Tempo Integral Frei Fabiano Merz. 

 

Realização: 

 

Apoio:  
 

 
 

SANTARÉM-PA 

2019 

mailto:cpadc@gmail.com

