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O Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação – CEPAE é uma unidade da 

Universidade Federal de Goiás. Tem como finalidade a promoção do ensino, da pesquisa 

e da extensão e se constitui como instrumento de participação na formação dos 

educadores nas diversas áreas do conhecimento, ao atender os vários cursos de 

Licenciaturas ministrados pela Universidade. Este Centro atende a Educação Básica por 

meio da Educação Infantil (DEI), Ensino Fundamental (primeira e segunda fases) e 

Ensino Médio. Atende ainda a integralização dos cursos de Licenciatura e áreas afins, 

ministradas pela Universidade por meio de Projeto de Estágio e Prática de Ensino, em 

conformidade com a legislação em vigor, e por meio do Mestrado em Ensino na Educação 

Básica. 

O presente edital regulamenta a I FEIRA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO 

CEPAE que se direciona aos alunos da Educação Básica: educação infantil, primeira e 

segunda fases do Ensino Fundamental e Ensino Médio.  O tema da feira é: BAIXO 

CUSTO, ALTOS CONHECIMENTOS: CIÊNCIA, REUTILIZAÇÃO E 

RECICLAGEM. 

 

I - DOS OBJETIVOS  

1.1 A Feira de Ciências e Tecnologia 2017 do Cepae tem como objetivos:  

 

a) Apropriar-se dos conhecimentos das Ciências e das Tecnologias para 

compreender o mundo natural, social e as diversas formas de linguagens assim 

como interpretar, avaliar e planejar intervenções científico-tecnológicas do 

mundo contemporâneo;  



b) Selecionar métodos ou procedimentos próprios das ciências com materiais de 

baixo custo, e que contribuam para diagnosticar problemas de ordem social, 

econômica ou ambiental;  

c) Incentivar a atividade científica, por meio da elaboração e execução de 

projetos científicos, auxiliando, assim, na construção do conhecimento; 

d)  Envolver os estudantes em temas relacionados a ciências, à tecnologia e ao 

meio ambiente, promovendo a interação entre os alunos e a troca de 

experiências com os demais colegas, bem como com a comunidade escolar; 

e) Promover o desenvolvimento da criatividade e da capacidade inventiva e 

investigativa nos alunos, por meio da execução de projetos com fundamento 

científico e caráter inovador. 

II -  DA COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES  

2.1 As equipes serão formadas pelos alunos matriculados no CEPAE e por alunos de 

outras escolas públicas do estado de Goiás, com frequência regular às aulas, sob a 

responsabilidade de um professor orientador, com ou sem supervisão de estagiários.  

III -  DAS INSCRIÇÕES  

3.1 Todas as equipes deverão inscrever seus projetos no período de 08 a 20 de 

novembro de 2017, no link https://goo.gl/WihBS7. 

 3.2 Ao inscreverem seus projetos, as equipes se responsabilizam por preparar, 

construir, custear, transportar, montar, apresentar, desmontar os trabalhos e limpar o 

local após a sua utilização.  

IV -  DA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO  

4.1 Cada equipe em parceria com seu professor orientador escolherá um tema coerente 

com o tema proposto para a Feira de Ciências e Tecnologia. 

4.2 O projeto deverá ser elaborado e desenvolvido obrigatoriamente por aluno (s) sob 

orientação do professor orientador.  

4.3 Os projetos deverão ser desenvolvidos a partir de experiências concretas e deverão 

estar de acordo com o tema da Feira ou com os conteúdos das disciplinas dos 

professores orientadores.  

4.4 Os trabalhos deverão respeitar rigorosamente aos critérios éticos que envolvem a 

pesquisa e a investigação científica em todas as áreas. Não será permitida a exposição 

de trabalhos que ofereçam perigo ao público ou que seja afrontoso aos direitos dos 

seres vivos em geral. 

V - DA AVALIAÇÃO 

5.1 Deverão ser considerados os seguintes aspectos durante as avaliações dos projetos:  

a) Conhecimento, relevância e adequação do tema;  



b) Criatividade e originalidade;  

c) Estética do trabalho;  

d) Domínio de conteúdo; 

e) Participação dos componentes da equipe, apresentação dos trabalhos e organização 

geral (inclusive a limpeza e a organização do local da exposição);  

f) Pertinência aos objetivos propostos;  

5.2 A Comissão avaliará a possiblidade de entrega de medalhas às equipes 

selecionadas com os melhores projetos. 

VI - DA EXPOSIÇÃO DOS PROJETOS 

6.1 Os projetos inscritos e aceitos para a Feira de Ciências serão expostos nas 

dependências do CEPAE-UFG, sendo de responsabilidade da equipe o translado do 

material e dos participantes das equipes. 

6.2 Os projetos ficarão expostos no dia 08 de dezembro de 2017, das 9h às 11h30, 

sendo obrigatória a permanência de pelo menos um integrante da equipe durante todo 

o tempo de exposição.  

VII - DO CRONOGRAMA  

7.1 O cronograma previsto para as atividades da I Feira de Ciências e Tecnologia do 

CEPAE 2017 obedecerá às seguintes datas: 

ATIVIDADE DATAS LOCAL 
Publicação do Edital 08/11/2017 https://goo.gl/N9EQPy 

Inscrições dos projetos De 08/11/2017 a 
20/11/2017 

https://goo.gl/WihBS7 

 

Homologação das 
inscrições 

22/11/2017 https://goo.gl/N9EQPy 

Apresentação dos projetos 08/12//2017 Cepae-UFG 
 

 

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Casos omissos serão resolvidos pela Comissão  

 

 

Goiânia, 08 de novembro de 2017. 

A Comissão Organizadora 


