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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

EDITAL DDC nº 04/2014 

 

III FEIRA DE CIÊNCIAS DO NORTE DE MINAS GERAIS 

A Diretoria de Divulgação Científica da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade 

Federal de Minas Gerais (DDC/PROEX/UFMG) e o Instituto de Ciências Agrárias - ICA 

tornam público o presente Edital, e convidam os professores e alunos de escolas de 

Educação Básica, e de cursos de licenciatura de Universidades do Norte Minas Gerais, 

a inscreverem propostas de trabalho para serem apresentados na III FEIRA DE 

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO NORTE DE MINAS GERAIS. 

1. DO EVENTO 

A Universidade Federal de Minas Gerais, por intermédio da Diretoria de Divulgação 

Científica e do Instituto de Ciências Agrárias – ICA, realizará a III Feira de Ciências da 

Educação Básica do Norte de Minas Gerais, com o intuito de promover o intercâmbio 

de trabalhos técnico-científicos de diferentes Instituições Educacionais de toda a 

região. O evento consiste na mostra de até vinte (20) trabalhos técnico-científicos 

selecionados, oficinas e apresentações culturais. A abertura ocorrerá no dia 12 de 

novembro de 2014, às 16h, no ICA, em Montes Claros, e a mostra de trabalhos será 

nos dias 13 e 14 de novembro, de 9h às 17h. O evento estará aberto à participação e 

visitação de alunos e professores das Instituições de Ensino de Minas Gerais, e outros 

interessados. As visitas poderão ser agendadas nos contatos listados ao final deste 

edital. 

 

2. DO PÚBLICO ALVO 

 

Alunos e professores das Escolas da Educação Básica do Norte de Minas Gerais 

mediante a inscrição de trabalhos didáticos de caráter científico, tecnológico ou cultural. 

Alunos e professores dos cursos de licenciaturas com trabalhos relacionados à 

extensão na Educação Básica.  
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3. DO TEMA 

 

Em 2014, a proposta da III FEIRA DE CIÊNCIAS DO NORTE DE MINAS 

GERAIS apresenta a amplitude e a interconexão de diferentes áreas do conhecimento. 

Atendendo à chamada da Assembleia Geral das Nações Unidas para o Ano 

Internacional da Agricultura Familiar, destacaremos os trabalhos voltados para 

discussões que visem aumentar a visibilidade da agricultura familiar e dos pequenos 

agricultores, focalizando a atenção mundial em seu importante papel na erradicação da 

fome e pobreza, provisão de segurança alimentar e nutricional, melhoria dos meios de 

subsistência, gestão dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e para o 

desenvolvimento sustentável, particularmente nas áreas rurais. 

 

4. DA CARACTERIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

4.1. Do Formato dos Trabalhos 

Serão aceitas inscrições de trabalhos de relevância técnico-científica, social e 

cultural, elaborados e desenvolvidos por alunos e professores do norte de Minas Gerais 

regularmente vinculados à Educação Básica e a cursos de licenciatura. 

O formato de Mostra consiste na apresentação de trabalhos na forma de 

maquetes, cartazes, pôsters, pequenos experimentos didáticos, resultados de trabalhos 

investigativos, protótipos, entre outros. Os trabalhos deverão ser apresentados de 

forma acessível, lúdica, dinâmica e interativa. Para composição do trabalho, materiais 

diversos poderão ser utilizados, para serem manuseados, interpretados ou discutidos 

com os visitantes. A organização do evento fornecerá para cada equipe um estande no 

tamanho de quatro (4) metros quadrados (2,00m x 2,00m x 2,20m), paredes em 

divisórias na cor branca, com fundo e laterais fechados, quatro cadeiras, uma mesa 

quadrada, e ponto de energia 110 V.  

 

4.2. Do Conteúdo dos Trabalhos 

Todos os trabalhos deverão conter um texto relatando o seu desenvolvimento: 

 De onde surgiram as ideias? 

 O que incentivou o grupo fazer a pesquisa? 
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 Quais foram os caminhos percorridos para alcançar os resultados?  

 

 O trabalho deverá conter no mínimo 4 e no máximo 10 páginas, em fonte Arial, 

tamanho 12, espaçamento de 1.5, atendendo às normas da ABNT vigentes, contendo 

os seguintes itens:  

 Título do trabalho; 

 Nome dos autores; 

 Instituição; 

 Introdução; 

 Justificativa; 

 Objetivo geral; 

 Metodologia; 

 Resultados obtidos; 

 Conclusões; 

 Bibliografia. 

 

5. DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE TRABALHOS 

 

 5.1. O professor poderá inscrever até dois (2) trabalhos. 

 5.2. No ato da inscrição, o professor poderá inscrever até quatro (4) alunos por 

trabalho, para apresentação nos dias do evento. 

 5.3. Os trabalhos deverão ser enviados via e-mail: fcnmg@proex.ufmg.br  

 5.4. A data limite do envio dos trabalhos é dia 05 de outubro de 2014. 

 5.5. Não serão aceitos trabalhos enviados fora do prazo de inscrição. 

 5.6. O trabalho deverá conter os campos destacados no item 4.2, e a ficha de 

inscrição em anexo devidamente preenchida. 

 5.7. Os trabalhos serão selecionados por uma comissão científica formada por 

professores da UFMG e representantes das Secretarias de Educação.  

 5.8.  Os trabalhos inscritos serão selecionados de acordo com os seguintes critérios: 

a) Qualidade técnico-científica evidenciada pela explicitação do problema 

investigado, os procedimentos de investigação e observância às Normas da 

ABNT; 

mailto:fcnmg@proex.ufmg.br
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b) Criatividade e inovação evidenciadas pela explicitação de uma questão 

justificada em sua relevância social e aplicação exemplar na comunidade. 

5.9. Os professores responsáveis pelos trabalhos selecionados serão comunicados, 

via e-mail, até o dia 17 de outubro. Os responsáveis receberão todos os detalhes de 

local de apresentação até o dia 05 de novembro. 

 

6. DA APRESENTAÇÃO E JULGAMENTO DOS TRABALHOS SELECIONADOS 

 

 6.1. Todos os responsáveis pelos trabalhos em formato Mostra deverão comparecer 

no dia 12 de novembro, de 13h às 16h, para credenciamento e montagem do 

estande.  

 6.2. No dia da abertura do evento, 12 de novembro, às 13h, todos os professores e 

alunos selecionados deverão estar presentes. 

 6.3. Todos os trabalhos deverão ser apresentados nos dois dias de evento (13 e 14 

de novembro de 2014), tanto no turno da manhã quanto no turno da tarde.  

 6.4. Os trabalhos não credenciados não participarão da premiação. 

6.5. Ficará a cargo de cada participante o custeio de hospedagem e transporte, uma 

vez que a Universidade não dispõe de recursos para este fim. 

6.6. A apresentação dos trabalhos deverá ser feita pelos alunos, sob a orientação 

do professor. É de responsabilidade do professor manter a segurança e a ordem de 

cada estande. Também é de responsabilidade do professor escalar os alunos de forma 

que o estande não permaneça vazio durante o horário da mostra. 

 6.7. Durante os dois dias, uma comissão julgadora irá classificar os trabalhos, de 

acordo com os critérios citados no item 6.8.  A comissão julgadora, no momento em 

que estiver percorrendo os estandes, não estará identificada. 

 6.8. Os trabalhos serão julgados de acordo com os seguintes critérios: 

 Qualidade técnico-científica evidenciada pela explicitação do problema 

investigado, os procedimentos de investigação e observância às Normas da 

ABNT; 

 Criatividade e inovação evidenciadas pela explicitação de uma questão 

justificada em sua relevância social e aplicação exemplar na comunidade; 

 Clareza e objetividade na apresentação de trabalhos; 

 Engajamento da equipe durante o evento. 
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7. DA PREMIAÇÃO 

 

De acordo com os critérios citados no item 6.8, a comissão julgadora classificará 

os três melhores trabalhos que serão premiados da seguinte forma: 

 

Colocação Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio/Técnico 

Licenciatura e 

Pedagogia 

1º LUGAR 

Bolsas de Iniciação 

Científica Junior, 

Certificado e Placa 

de Menção Honrosa 

Bolsas de Iniciação 

Científica Junior, 

Certificado e Placa de 

Menção Honrosa 

Certificado e Placa de 

Menção Honrosa 

2º LUGAR Certificado e Placa 

de Menção Honrosa 

Certificado e Placa de 

Menção Honrosa 

Certificado e Placa de 

Menção Honrosa 

3º LUGAR Certificado e Placa 

de Menção Honrosa 

Certificado e Placa de 

Menção Honrosa 

Certificado e Placa de 

Menção Honrosa 

 

 A divulgação dos resultados dos trabalhos vencedores ocorrerá no dia 14 de 

novembro, às 17h30min. 

 

8. DO CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abertura do Edital  28 de abril 

Abertura das inscrições dos trabalhos 29 de abril 

Divulgação da Programação 17 de outubro 

Prazo final para inscrição dos trabalhos 05 de outubro 

Divulgação do resultado da seleção de trabalhos 17 de outubro 

Divulgação dos estandes 05 de novembro 

Prazo final para agendamento de visitação 11 de novembro 

Montagem dos estandes 12 de novembro 

Abertura do evento 12 de novembro 

Dias do evento 12, 13 e 14 de novembro 
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9.   DO CONTATO 

 Endereço  

Instituto de Ciências Agrárias da UFMG 

Centro de Extensão do ICA - Bloco B 

Av. Universitária, 1000 - Bairro Universitário 

CEP 39.404-547- Montes Claros - MG 

 E-mail 

fcnmg@proex.ufmg.br 

 Telefones 

CENEX/ICA: (38) 2101-7745 - Neyone Lopes 

DDC/PROEX: (31) 3409 4427 ou 4428 

 Redes sociais 

https://www.facebook.com/ddc.ufmg?ref=ts&fref=ts 

https://www.facebook.com/feiradecienciasdonortedeminasgerais?ref=ts&fref=ts 

 

 

Montes Claros, 05 de maio de 2014. 

 

Profª. Silvania Sousa do Nascimento 

Diretora 

Diretoria de Divulgação Científica 

 

 

Profª Francinete Veloso Duarte 

Coordenadora da III FEIRA DE CIÊNCIAS DO NORTE DE MINAS GERAIS  

https://www.facebook.com/ddc.ufmg?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/feiradecienciasdonortedeminasgerais?ref=ts&fref=ts


 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL 

 
 
Nome do Professor Responsável:________________________________ 
 
Nome do Trabalho:___________________________________________ 
 
Nome da Escola _____________________________________________ 
 
( ) Ensino Fundamental           ( ) Médio                      ( ) Licenciatura  
 
Endereço da Escola:  

Rua / Número / Bairro: 
 
 

Telefones: 
( ) 
( ) 
 

Cidade e CEP: 
 
 

Email da Escola e do Professor: 

Nome do Diretor(a): 
 
 

 
Categoria: ( ) turma ( ) grupo 
 
Trabalho premiado em outra Feira? ( ) Sim ( ) Não 
 
Se sim, qual?                                                                  Ano: 
 
Nome completo dos alunos para categoria grupo: 
1.                                                                                                  RG: 
2.                                                                                                  RG: 
3.                                                                                                  RG: 
4.                                                                                                  RG: 
 
Nome completo dos alunos presentes para o credenciamento para categoria 
turma: 
1.                                                                                                  RG: 
2.                                                                                                  RG: 
3.                                                                                                  RG: 
4.                                                                                                  RG: 
(a lista completa da turma deve ser anexada ao trabalho) 



 

 

 
Resumo do trabalho (máximo de 500 palavras) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFRA-ESTRUTURA 

A UFMG fornecerá para Mostra um estande de 2m x 2m x 2,20m, um balcão, 

quatro cadeiras, ponto de energia (110V). 

Cabe ao professor a responsabilidade de providenciar todo o material 

necessário para a realização de seu trabalho, tais como computador, 

datashow, adaptadores, extensão, mangueira, dentre outros equipamentos. 

 

 

ENVIAR O TRABALHO COMPLETO JUNTO COM ESSA FICHA (VER ITEM 4.2). 

 


