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Edital da: IV FEIRA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA – 

SALA VERDE UNIFESO 

 
Normas Gerais 

 

1) As inscrições, gratuitas, deverão ser efetuadas pela internet, na 
página da Feria de Ciências e Tecnologia. Os trabalhos aceitos nesta edição 
prioritariamente devem pertencer as seguintes áreas: ARTES, MATEMÁTICA, 
BIOLOGIA, FISICA e CIÊNCIAS. 

2) Para a inscrição, os participantes deverão preencher a ficha de 
inscrição e anexar o arquivo do trabalho completo. O trabalho completo deverá 
ser elaborado, obrigatoriamente, segundo as normas e os exemplos contidos 
no site: http://www.unifeso.edu.br/extensao/e enviado para o e-mail: 
feiradeciencias@unifeso.edu.br. 

3) Os trabalhos poderão ser inscritos em cada uma das 3 categorias: 

 Ciências no Ensino Fundamental II – 6º e 7º. ano, 

 Ciências no Ensino Fundamental II – 8º e 9º.ano, 

 Ciências no Ensino Médio. 

4) Caso seja constatado, durante o processo de avaliação, que o projeto 
foi inscrito em uma categoria que não corresponde ao conteúdo apresentado, 
ou à série dos alunos inscritos, a coordenação da do evento poderá modificar a 
categoria de inscrição do trabalho. 

5) Os estudantes, do 6º. ao 9º. ano do ensino fundamental e do ensino 
médio poderão participar individualmente ou em grupos sem limite de alunos. 
Entretanto, caso o trabalho seja selecionado para participar da XII FECTI 
poderão participar deste evento, no máximo, três estudantes por projeto.  

6) Todos os projetos deverão ter a participação de um professor 
orientador. O professor poderá orientar até 6 trabalhos inscritos. Caso o 
professor conste como orientador, ou coorientador, em mais de 6 trabalhos, 
somente serão considerados os 6 primeiros inscritos, sendo desclassificados 
os demais. 

7) Os projetos poderão ter a participação de um coorientador, maior de 
18 anos de idade, que tenha cursado, no mínimo, o Ensino Médio ou Técnico. 
O coorientador poderá participar de até 6 trabalhos inscritos. Caso o 
coorientador estiver participando de mais de 6 trabalhos, somente serão 
considerados os 6 primeiros inscritos, sendo desclassificados os demais. 

8) Os projetos apresentados à Feira de ciências e Tecnologia – Sala 
Verde UNIFESO serão avaliados sob os seguintes aspectos: a criatividade e a 
inovação da pesquisa, o cumprimento às normas da Feira e aos princípios 
éticos que regem as pesquisas com seres vivos. Serão avaliados também o 
conhecimento científico do problema, a metodologia de condução da 
pesquisa e a clareza na apresentação. Os projetos que forem selecionados 
pela comissão científica serão apresentados na mostra final. 

http://www.unifeso.edu.br/extensao/
mailto:feiradeciencias@unifeso.edu.br


                    CENTRO UNIVERSITÁRIO SERRA DOS ÓRGÃOS – UNIFESO 

                                      PRÓ-REITORIA ACADÊMICA – PROAC 

                                      DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇAO, PESQUISA E EXTENSÃO - DPPE 

                                       SALA VERDE UNIFESO 
 

 

  Avenida Alberto Torres, 111 - Alto  -  Teresópolis  - RJ  -  CEP. 25964-004 
Tel.: (21) 2641-7069  – e-mail:  salaverde@unifeso.edu.br 

  

  

9) Só estarão concorrendo ao prêmio os projetos finalistas que estiverem 
de acordo com as normas da Feira. Havendo alguma irregularidade os projetos 
serão desclassificados. Não serão aceitos trabalhos que forem meras cópias 
de conteúdo encontrado na internet ou em outra fonte de consulta. 

10) Os trabalhos finalistas serão publicados no site: 
http://www.unifeso.edu.br/extensao 

11) Os estudantes menores de idade terão que trazer a autorização de 
seu responsável legal para participarem do evento. Não será permitida a troca 
ou a inclusão de integrantes, estudantes e orientadores, dos trabalhos já 
inscritos ou dos selecionados para a mostra final.  

12) Os projetos selecionados deverão ser apresentados nos dias e 
horários determinados pela organização da Feira para a mostra final. Caso seja 
constatada a ausência de expositores durante o horário de visitação, o trabalho 
será desclassificado. No caso dos trabalhos que tenham apenas um estudante 
expositor, a coordenação da Feira irá definir, de comum acordo com o aluno, 
os horários em que ele poderá se ausentar. 

13) Na mostra final, os projetos serão avaliados pelo Comitê Científico. 
O trabalho finalista deverá ser apresentado pelos estudantes. No caso de ser 
apresentado pelo professor orientador ou coorientador, ou por estudante que 
não fizer parte do grupo inscrito na Feira, o avaliador irá conceder nota nula 
(zero) para o trabalho. 

14) Estudantes e professores de escolas públicas realizadores dos 
QUATRO melhores trabalhos receberão a indicação para participar da XII 
FECTI (Feira de Ciências e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro) Com 
despesas de hospedagem, almoço e café da manhã pagas pelo evento.  

16) CALENDÁRIO IV Feira de Ciências e Tecnologia – Sala verde 
UNIFESO: 

 Inscrições no site: de 11 de setembro a 15 de outubro de 2018. 

 Divulgação dos finalistas: 17 de outubro de 2018 

 Apresentação dos trabalhos: 24 de outubro de 2018 

17) A divulgação dos finalistas e os resultados finais da IV Feira de 
Ciências e Tecnologia – Sala Verde UNIFESO estarão disponíveis no site: 
http://www.unifeso.edu.br/extensao 

18) A coordenação da IV Feira de Ciências e Tecnologia – Sala verde 
UNIFESO será responsável por decidir situações não previstas nestas Normas 
Gerais 
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