


Regulamento
1. A escola participante deverá formar uma comissão de, no mínimo, 3 

professores responsáveis pela formatação da primeira fase no âmbito da 

escola, classificação interna.

2. Poderão participar da Feira de Ciências os estudantes regularmente 

matriculados em instituições de ensino público e privado, que estejam 

cursando do 8º ano do ensino fundamental II ao 1º ano do ensino 

médio.

3. Cada equipe deverá ser constituída por no mínimo 1 e no máximo 4 

estudantes, e orientada por um professor responsável, o qual deverá 

pertencer a mesma instituição de ensino dos estudantes. Não será 

permitida a participação de um mesmo estudante com mais de um 

projeto e em mais de uma equipe. Os professores responsáveis poderão 

orientar mais de uma equipe.

4. Ao professor responsável caberá a função de coordenar e 

supervisionar o trabalho dos estudantes. Sendo os estudantes 

responsáveis pela execução e apresentação dos trabalhos durante o 

período de realização da Feira de Ciências.

5. O tema para o desenvolvimento da feira é: A Tecnologia a serviço da 

vida. Entretanto, os alunos poderão desenvolver qualquer atividade 

dentro das seguintes modalidades:

   

   Experiência: atividades práticas que tenham como finalidade testar 

uma hipótese; evidenciar fenômenos; comprovar teorias e conjecturas 

científicas, através de ensaios experimentais. Essas experiências poderão 

ser relacionadas com a Física, Química, Matemática, Biologia ou outras 

áreas do conhecimento. 

   

   Estudo de caso: trabalhos que têm o objetivo analisar dados para 

comprovar a relevância ou evidência de um fato de interesse científico. 

Este tipo de apresentação inclui pesquisas teóricas, análise comparativa, 

investigações, que sigam uma perspectiva interdisciplinar. 

Compreendem-se aqui, trabalhos relacionados às áreas das Ciências 

Humanas, Códigos e Linguagens, Ciências da Natureza.



   Inovação: projetos que visam o desenvolvimento ou a criação de um 

novo produto e/ou uma nova forma de aplicação de um produto que já 

existe, desde que seja explicitada a importância científica desta aplicação.

6.  As datas de execução da Feira de Ciências nas escolas, como primeira 

etapa classificatória deste projeto, deverá ocorrer dentro do período de 01 

de abril a 15 de julho de 2022.

7.  Não será permitido qualquer atividade prática que possa colocar em 

risco a integridade das pessoas, do espaço físico e do patrimônio da 

instituição, assim como a exposição nos stands de órgãos ou membros de 

humanos ou fluidos (sangue, urina, etc); substâncias tóxicas ou de uso 

controlado; materiais que possam provocar ferimentos (agulhas, lâminas, 

entre outros). 

8.  Sobre a classificação dos trabalhos:

Para a classificação na primeira etapa, isto é, na Feira de Ciências no âmbito 

da escola, a comissão julgadora dos trabalhos, será constituída por, pelo 

menos, 3 (três) professores da própria escola. Cada avaliador emitirá uma 

nota de 1 a 10 para cada trabalho de acordo com os seguintes critérios de 

avaliação:

 

A nota final de cada trabalho se constituirá na média aritmética das notas 

emitidas pelos avaliadores. Os dois trabalhos que obtiverem a melhor nota 

na avaliação geral, em cada escola participante, receberão: 

1º Lugar: Troféus e medalhas + 4 minicursos oferecidos pelos cursos de 

engenharia do Inatel.

2º Lugar: Medalhas.

3º Lugar: Medalhas.

1.  Mérito Técnico Científico (metodologia e consistência teórica) 3 pontos

4 pontos

2 pontos

2 pontos

Critério de avaliação Pontuação 

2.  Apresentação (conteúdo, objetividade e clareza) 

3.  Originalidade dentro do tema proposto 

3.  Relevância do projeto e impacto no cotidiano da vida humana. 

 Tabela 1  



Em caso de empate nas notas entre dois ou mais trabalhos, o critério de 

desempate será o seguinte:

I)    Maior nota no item 1: Mérito Técnico Científico.

II)   Maior nota no item 2: Apresentação do trabalho.

III)  Maior nota no item 3: Originalidade dentro do tema proposto

IV)  Maior nota no item 4: Relevância do projeto e impacto no cotidiano 

da vida humana.

Persistindo o empate, a equipe de avaliadores do colégio deverá se reunir 

e decidir qual o grupo com maior domínio teórico sobre o tema proposto. 

Os dois trabalhos classificados em 1º e 2º lugar de cada uma das escolas 

estarão classificados para a apresentação na Feira de Ciências do Inatel, 

que acontecerá no sábado dia 20 de agosto de 2022. Os alunos 

integrantes das equipes classificadas receberão, gratuitamente, o 

transporte e alimentação para a apresentação dos trabalhos no campus 

do Inatel em Santa Rita do Sapucaí-MG.

9.  Etapa Final.

Acontecerá durante sábado, dia 20 de agosto de 2022, na sede do Inatel, em 

Santa Rita do Sapucaí-MG. As equipes poderão chegar ao local da 

apresentação a partir das 8h e preparar-se para apresentação que terá início 

após a abertura oficial da Feira de Ciências às 10h. A partir das 10h o evento 

estará aberto ao público para visitações e para avaliação pela comissão do 

Inatel. O resultado final das avaliações deverá sair às 15h e a premiação às 

16h, permitindo o encerramento da Feira às 17h e o retorno dos participantes 

às suas cidades. Os trabalhos serão avaliados por uma banca de 5 

representantes desta IES, e os critérios de classificação serão os mesmos 

utilizados para avaliação no âmbito escolar (tabela 1). 

10.  Premiação.

Os três primeiros trabalhos classificados na etapa final receberão:

1º lugar: Troféus e medalhas; Uma calculadora científica para cada 

integrante da equipe; Serão concedidas bolsas nas modalidades Iniciação 

Científica Júnior – ICJ para cada integrante da equipe no valor de R$ 100,00 

durante 1 ano.

2º lugar: Troféus e medalhas; Um fone de ouvido sem fio para cada 

integrante da equipe.

3º lugar: Medalhas; Brindes.
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