
Mostra Ceará Faz Ciência 2019
“Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”

Regulamento

1. O presente regulamento trata das regras estabelecidas para participação de estudantes
na mostra Ceará Faz Ciência (CFC) 2019, do qual participam exclusivamente equipes de
até 2 (dois)  alunos oriundos de escolas públicas e privadas com sede no Estado do
Ceará.

2. Tema

2.1.  O  projeto  candidato  deve  abordar  o  tema  definido  pelo  Ministério  da  Ciência,
Tecnologia,  Inovações  e  Comunicações  (MCTIC)  para  a  SNCT  2019,  qual  seja:
“Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”.

2.2. Bioeconomia é uma economia sustentável, que reúne todos os setores da economia
que utilizam recursos biológicos (seres vivos). Destina-se a oferecer soluções coerentes,
eficazes  e  concretas  para  os  grandes  desafios  sociais,  como  a  crise  econômica,  as
mudanças climáticas, substituição de recursos fósseis, segurança alimentar e saúde da
população.

2.3.  O projeto  candidato  deve estar  diretamente  relacionado  com uma das  seguintes
áreas  do  saber:  Saúde,  Educação,  Meio  Ambiente,  Agricultura,  Recursos  Hídricos,
Energias Renováveis, Inclusão Social e Sustentabilidade.

3. Inscrições

3.1. O período para submissão dos projetos dos candidatos a Mostra CFC 2019 será de
30/05/2019  a  15/07/2019.  As  submissões  serão  feitas,  exclusivamente,  através  do
preenchimento de formulário de inscrição on-line no site:
www.feiradoconhecimento.com.br/competicoes.

3.2. Para efetivar a inscrição, o(s) candidato(s) deverão preencher o formulário, segundo
as normas estabelecidas no item 5. Serão descartados os formulários que não atenderem
ao item 2.3.

3.3. Em hipótese alguma serão aceitas inscrições fora do prazo.

3.4. No formulário, o(s) autor(es) candidato(s) deve(m) informar:

3.4.1. Nome completo do(s) autor(es) e respectivo(s) endereço(s) e telefone(s) de contato;

3.4.2. Nome, endereço e telefone da instituição de ensino;
3.4.3. Nome e telefone do professor orientador;
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3.4.4. Categoria à qual se candidata(m);

3.4.5. Área(s) do Saber que pretende beneficiar com o experimento

3.4.6. Anexar o projeto;

3.4.7. Colocar o link do vídeo.

3.5. Em caso de dúvidas, os candidatos devem contactar a Comissão Organizadora do
Ceará  Faz  Ciência  2019  na  Secretaria  da  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior  do
Estado  do  Ceará  (SECITECE)  em horário  comercial  no  telefone  85  3101-6429/3101-
6445/3101-6457 ou cearafazciencia@gmail.com.

4. Categorias

4.1.  As equipes candidatas  poderão disputar  nas categorias  Ensino  Fundamental  II  e
Ensino Médio/Técnico/Profissionalizante, segundo os seguintes critérios:

4.2.  Ensino  Fundamental  II:  A  equipe  deve  ser  formada  por  até  2  (dois)  alunos
regularmente matriculados no Ensino Fundamental de uma instituição privada ou pública
do Estado do Ceará, e um professor orientador, também formalmente vinculado à mesma
instituição de ensino.

4.3.  Ensino  Médio/Técnico/Profissionalizante:  A equipe  deverá  ser  formada  por  até  2
(dois) alunos regularmente matriculados no Ensino Médio, Técnico ou Profissionalizante
de uma instituição privada ou pública, e um professor orientador, também formalmente
vinculado à mesma instituição de ensino.

5. Projeto

5.1.  O  projeto  deve  ser  fruto,  necessariamente,  de  um estudo,  uma investigação  ou
descoberta de algo inovador realizado pelos estudantes. O projeto que for identificado
como  cópia  ou  reprodução  de  um  estudo  e/ou  experiência  já  conhecida  será
desclassificado.

5.2. Fica proibida toda e qualquer atividade que possa colocar em risco a integridade de
pessoas, do espaço físico e/ou do patrimônio.

5.3.  Os projetos devem contar  com exposição de maquetes,  protótipos e/ou qualquer
outra  forma  de  interação  com  o  experimento.  A  aquisição  do  material  é  de  total
responsabilidade dos autores do projeto.

5.4. Serão desclassificados trabalhos que estejam relacionados com objetos de pesquisas
realizadas pṕ elos professores orientadores em nível de pós-graduação ou similar.

5.5. A partir do momento em que o projeto for selecionado para participar do CFC 2019,
não serão aceitas alterações de conteúdo ou de equipe, podendo os candidatos serem
desclassificados.

5.6. Os projetos candidatos devem ser formatados na fonte Times New Roman, tamanho
12, e apresentar:
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5.6.1. Breve resumo (até 5 linhas);

5.6.2. Título do projeto

5.6.3. Introdução com apresentação do objeto e da problemática (até 15 linhas);

5.6.4. Objetivos gerais e específicos (itenizado);

5.6.5. Justificativa (até 15 linhas);

5.6.6. Metodologia aplicada (até 15 linhas);

5.6.7. Resultados e/ou Conclusão (até 15 linhas);

5.6.8. Referências bibliográficas.

5.7.  Não  serão  aceitos  em  hipótese  alguma  textos  copiados  da  internet  ou  projetos
baseados na aplicação de algum experimento amplamente conhecido.

5.8. Os arquivos devem ser enviados em formato pdf.

5.9. Não serão aceitos links para nuvens de armazenamento (One Drive, Google Drive,
Dropbox, etc) em hipótese alguma.

6. Vídeo

6.1. Além do projeto, o(s) candidato(s) devem também gravar um vídeo de até 3 (três)
minutos no qual deve(m) apresentar a ideia completa do projeto: o problema que tenta
resolver, a solução encontrada e sua relevância social.

6.2. No vídeo deve(m) aparecer apenas o(s) autor(es) do projeto.

6.3. Vídeos com mais de 3 (três) minutos não serão considerados.

6.4.  O vídeo deverá  ser  publicado na plataforma do YouTube e seu link deve estará
copiado no corpo do e-mail.

6.5. A disponibilidade do vídeo é de total responsabilidade do(s) autor(es) e deve durar até
o  final  do  processo  de  seleção.  Caso  o  projeto  seja  selecionado,  deverá  ser
disponibilizado até o final da mostra.

7. Dos critérios para avaliação

7.1. A Comissão de Avaliação do CFC 2019 será formada por professores especialistas
em  educação,  pesquisa  e  metodologia  científica  de,  pelo  menos,  duas  instituições
públicas da área, convidados especialmente para esta finalidade.

7.2. As avaliações dos projetos ocorrerão em duas etapas, quais sejam:



7.3. Primeira etapa (A): O projeto candidato será submetido à avaliação da Comissão de
Avaliação segundo os critérios:

. A1 - Projeto = Nota máxima 5 pontos

. A2 - Inovação = Nota máxima 3 pontos

. A3 - Relevância Social = Nota máxima 4 pontos

. A4 - Sustentabilidade = Nota máxima 3 pontos

. A5 - Vídeo = Nota máxima 5 pontos

7.4. Os vídeos serão avaliados com base no projeto enviado por e-mail, devendo o(s)
autor(es) administrar o tempo (até 3 minutos) para apresentar todos os itens de forma
clara, organizada e inteligível.

7.5. Segunda etapa (B): Os projetos serão avaliados presencialmente pela Comissão de
Avaliação observando os itens:

- B1 - Qualidade da Exposição Oral – 5 pontos
- B2 - Organização da Apresentação – 5 pontos
- B3 - Cientificidade – 5 pontos
- B4 - Preocupação Social e Ambiental – 5 pontos 

8. Apresentação

8.1. Os projetos selecionados serão apresentados na área de exposição do Concurso
Ceará Faz Ciência 2019 - Feiras e Mostras Científicas, dentro da programação da Feira
do Conhecimento 2019, em Fortaleza, das 14h às 21h.

8.2. Cada equipe terá direito a uma área para exposição com 1,0 x 1,0 x 0,50 m de
largura, três banquetas, um porta-banner e um ponto de energia. A área de exposição
será coberta.

8.3.  Os  candidatos  deverão  estar  no  local  com,  no  mínimo,  01  (uma)  hora  de
antecedência  para  a  montagem  e  organização  do  espaço,  sendo  de  total
responsabilidade do(s) autor(es) a organização e disponibilidade da apresentação pelo
tempo estabelecido.

8.4.  É  responsabilidade  dos  candidatos  a  guarda  do  material  empregado  nas
apresentações.  O  espaço  deve  ser  devolvido  à  organização  do  evento  limpo  e  sem
danos.

8.5. A equipe que se ausentar da exposição antes do encerramento das atividades será
desclassificada.

8.6. Qualquer ato de indisciplina ou não cumprimento das determinações do presente
Regulamento terá impacto na avaliação,  sendo diminuída da nota a pontuação que a
Comissão Avaliadora estabelecer.

9. Seleção

9.1. Serão selecionados 20(vinte) projetos, sendo 10(dez) de Ensino Fundamental II  e
10(dez) de Ensino Médio/Técnico/Profissionalizante. 



9.1.1.  Das  quais  7  vagas,  de  cada  uma  das  categorias,  serão  destinadas,
preferencialmente, a Projetos de alunos de instituições públicas. 

9.2. Os projetos selecionados apresentarão seus trabalhos nos dias 16 e 17 de outubro,
durante  a  Feira  do  Conhecimento  2019,  a  ser  realizada em Fortaleza,  no  Centro  de
Eventos do Ceará.

9.3.  A  divulgação  dos  resultados  está  prevista  para  o  dia  29/07/2019  no  site
www.feiradoconhecimento.com.br.

10. Premiação

10.1. A Comissão Avaliadora analisará o total de 20 (vinte) projetos concorrentes na etapa
final durante a Feira do Conhecimento 2019 em Fortaleza, e selecionará os projetos em
1º (primeiro), 2° (segundo) e 3° (terceiro) lugar em cada Categoria.

10.2.  Todos  os  projetos  selecionados  para  a  2ª  etapa  receberão  certificados  de
participação.

10.3.  O  projeto  da  Categoria  Ensino  Médio  classificado  em  1°  (primeiro)  lugar  será
contemplado com o ingresso para o Corredores Digitais - Programa de Desenvolvimento
de Startups da SECITECE.

10.4.  A premiação  para  projeto  da  Categoria  Ensino  Fundamental  classificado  em 1°
(primeiro) lugar, será divulgada em breve.

10.5.  Os  projetos  classificados  em  2°  (segundo)  e  3°  (terceiro)  lugares,  do  Ensino
Fundamental II e do Médio, receberão medalhas.

11. Disposições Gerais

11.1. Durante todo processo de análise dos projetos, a Comissão de Avaliação poderá
fazer  contato  com o(s)  autor(es)  e/ou  o  professor  orientador  para  esclarecimento  de
dúvidas,  caso  entenda  necessário,  sendo  sua  indisponibilidade  motivo  para
desclassificação.

11.2. O não cumprimento de qualquer um dos itens deste Regulamento será motivo de
desclassificação do projeto.

11.3. As questões que não estiverem previstas neste Regulamento serão resolvidas pela
Comissão de Avaliação e/ou pela Comissão Organizadora, instituídas pela SECITECE.

Ceará Faz Ciência 2019

Comissão Organizadora
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará

SECITECE


