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REGULAMENTO DA FEIRA CIENTÍFICA (XI FEICIMAC 2018) 

Ciência e Cidadania: “O Fazer Científico em Caminho de Canoa Pequena” 

 

APRESENTAÇÃO 

O Colégio Estadual de Ensino Médio Manoel Antônio de Castro através da Comissão 

Organizadora torna público o regulamento que normatiza a realização da 11ª Edição da Feira 

Científica – FEICIMAC.  

 

REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE PROJETOS PARA 

XI FEICIMAC 

 

Capítulo 1 - OBJETIVO 

A FEICIMAC em sua 11ª edição busca estimular a construção do conhecimento, divulgando 

a produção científica dos alunos da Educação Básica, com vistas a instigar a pesquisa científica 

fortalecendo a interação escola/comunidade com abrangência local e localidades vizinhas por meio 

da elaboração e execução de projetos científicos. 

 

Capítulo 2 - DA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO 

A organização do evento é de responsabilidade do Colégio Estadual de Ensino Médio Manoel 

Antônio de Castro – MAC com comissão constituída por Direção, Coordenação Pedagógica, 

Professores, Funcionários de apoio, alunos e ex-alunos. A 11ª edição da FEICIMAC acontecerá nos 

dias 19, 20, 21 e 22 de dezembro de 2018 nas dependências do Colégio Estadual de Ensino Médio 

“Manoel Antônio de Castro” - MAC 

 

Capítulo 3 - DA PARTICIPAÇÃO E ABRANGÊNCIA 

A FEICIMAC possibilita participação a qualquer instituição de educação básica- Ensino 

Infantil, Fundamental 1º ao 5º Ano, Fundamental 6º ao 9º Ano, Ensino Médio e técnico além do 

Nível Superior. 
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Poderão participar da seleção de projetos alunos e professores do ensino básico e superior 

das redes pública e privada; 

Cada trabalho deverá ser representado por um (a) professor (a) e no mínimo dois alunos; 

O público-alvo da XI FEICIMAC/2018 se divide em: 

 Expositores com Projetos Internos - Estudantes regularmente matriculados no Colégio Manoel 

Antônio de Castro – MAC. 

 Expositores com Projetos Externos: Estudantes do sistema público e privado, oriundos das 

diversas instituições de ensino. 

 Visitantes. Alunos e professores do sistema público e privado, das instituições de ensino e 

público em geral. 

 Espaço  Criança:  Alunos  e  professores  do  sistema  público  e  privado,  das instituições de 

Ensino Infantil. 

 

Capítulo 4 - DAS CATEGORIAS 

Os trabalhos devem ser inscritos em uma das seguintes categorias: 

❖ Ciências Biológicas 

❖ Ciências Humanas 

❖ Ciências Exatas e Engenharia 

❖ Ciências Agrárias 

❖ Ciências da Saúde 

 

Capítulo 5 - DAS INSCRIÇÕES 

A  inscrição  para  participar  da  XI  FEICIMAC-2018,  será  on-line  através  do endereço 

eletrônico:  http://macigm.wix.com/feicimac no período de 05/12 a 16/12/2018. 

A equipe de trabalho que submeter seu projeto à participação na FEICIMAC deve ser 

composta por 1 (um) professor-orientador e no máximo 3 (três) alunos regularmente matriculados 

na instituição que inscreveu o trabalho, sendo o professor-orientador responsável pela inscrição. 

A relação dos trabalhos selecionados estará disponível nos respectivos endereços 

http://macigm.wix.com/feicimac, blog:  http://feicimac.blogspot.com.br e na página do facebook  

www.facebook.com/feicimac podendo  também  ser  consultado  com  a Coordenação Pedagógica 

do Colégio Manoel Antônio de Castro - MAC 
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O preenchimento do Formulário de Inscrição, o Plano de Pesquisa, o Relatório do Projeto e o 

Resumo são documentos OBRIGATÓRIOS para todos os projetos e devem ser enviados 

eletronicamente pelo sistema de submissão de projetos da XI FEICIMAC. 

Os projetos que não enviarem, no momento da inscrição, o Plano de Pesquisa, o Relatório do 

Projeto e o Resumo serão AUTOMATICAMENTE DESCLASSIFICADOS.  

 

Capítulo 6 - DO CRONOGRAMA 

 

Data Descrição 
 

05/12/2018 a 16/12/2018 
Inscrição pelo site: 
http://macigm.wix.com/feicimac 

 Divulgação dos Projetos Selecionados 
http://macigm.wix.com/feicimac 
http://feicimac.blogspot.com.br/ 

 

Data Hora Descrição 

19/12/2018 

8h às 12h Credenciamento dos Projetos 

8h às 15h Organização de estandes 

17h Cerimônia de Abertura, Show Cultural e Coquetel. 

20/12/2018 

8h às 12h Exposições de Projetos 

9h às 12h Oficinas e Minicursos 

12h às 14h Intervalo 

14h às 17h Exposições de Projetos 

17h Show Cultural-Seletiva do Festtalento 

21/12/2018 

8h às 12h Exposições de Projetos 

9h às 12h Oficinas e Minicursos 

12h às 14h Intervalo 

14h às 17h Exposições de Projetos 

17h Show Cultural - Seletiva Final do Festalento 

22/12/2018 

8h às 16h30 Apuração dos projetos para premiação 

17h Show Cultural com os alunos dos FESTALENTO 
 

18h às 22h 
Cerimônia   de   Encerramento/Premiação   da 
FEICIMAC  e FESTTALENTO B 
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Capítulo 7 - DAS ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A EXPOSIÇÃO 

DOS TRABALHOS 

É proibido usar grampos, pregos ou pinturas nos estandes; 

Para cada estande será disponibilizado um gancho onde o pôster será colocado; Em cada 

estande haverá uma mesa e duas cadeiras para os alunos expositores; 

Proibido uso de  cortinas  ou  congêneres  que  impossibilite  a  visualização  do estande; 

O título do trabalho será adicionado pela coordenação da feira em fonte padrão; 

A organização do estande é de responsabilidade dos professores, bem como os alunos de 

cada turma. 

Os trabalhos deverão ser apresentados usando pôster no tamanho padrão de 90 cm de 

largura por 1,20 cm de comprimento contendo as informações básicas do trabalho. 

O caderno de campo ou diário de bordo deve estar junto com os alunos durante a feira, 

necessário para o trabalho. 

Os experimentos que estiverem expostos devem estar de acordo com as normas técnicas de 

segurança. Não serão aceitos experimentos que coloquem em risco a integridade do ambiente da 

Feira ou de seus participantes/visitantes. 

Os alunos expositores devem permanecer junto ao seu pôster durante toda feira, seja para os 

avaliadores, seja para visitação. 

Os trabalhos selecionados serão apresentados no período de: 8h às 12h (manhã) e 14h às 

17h (tarde) do dia 20 e 21 de dezembro de 2018. 

A coordenação do evento fornecerá 1(um) lanche no horário da manhã e tarde para os 

orientadores e expositores. 

Cada Trabalho terá como recurso disponibilizado pela FEICIMAC: 1 (um) estande composto 

por uma área 03m2 com 1,50m (largura) x 2,0m (comprimento) e 1,80m de altura, com 2 (duas) 

mesas de 0,70m x 0,40m e um ponto de energia elétrica (110 volts) se for solicitado na ficha de 

inscrição. 

Todos os materiais e equipamentos utilizados pelos expositores são de inteira 

responsabilidade dos professores orientadores e dos alunos expositores, a coordenação do evento 

não se responsabiliza por extravio, perda ou desaparecimento de tais materiais. 
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Capítulo 8 -  DA AVALIAÇÃO 

A avaliação dos trabalhos será feita por uma comissão de avaliadores externos ao convívio 

dos alunos. Professores, pesquisadores com reconhecimento profissional. 

Os avaliadores farão as análises e observações in loco a exposição do trabalho, atribuirão 

notas de 5 a 10 para cada um dos 10 (dez) itens considerados na ficha de avaliação. Além disso, 

deverão fazer as ressalvas que avaliarem pertinentes sinalizando os pontos positivo/negativos e 

possíveis sugestões visando o crescimento e melhorias do trabalho na ficha de avaliação. 

 

8.1 - ASPECTOS CONSIDERADOS DURANTE A AVALIAÇÃO DOS PROJETOS: 

✓ Caráter investigativo 

✓ Relevância social da pesquisa 

✓ Originalidade e criatividade 

✓ Aplicação do Método científico 

✓ Desempenho dos expositores 

✓ Aplicabilidade da pesquisa 

✓ Adequação do tema ao nível escolar do(s) expositor (es) 

✓ Entrega do projeto ou pré-projeto de pesquisa 

✓ Organização da apresentação (Aspecto visual do trabalho) 

✓ Coerência entre projeto e trabalho final 

 

8.2 - ITENS DE AVALIAÇÃO: 

8.2.1 - Quanto à finalidade e produto do trabalho. 

Caráter investigatório: Existe um problema bem definido? Foram elaboradas e testadas 

hipóteses? Os procedimentos de coleta e análise de dados utilizados foram adequados para 

resolver o problema proposto? As conclusões estão de acordo com o problema proposto? 

Criatividade: capacidade de criar soluções ou ideias inovadoras tendo em vista as condições 

e recursos disponíveis que, muitas vezes implica  um certo abandono de ideias rígidas preexistentes 

sobre o problema. Pode se referir à maneira de propor o problema; as técnicas utilizadas para 

elucidar os aspectos envolvidos (testar as hipóteses), as variáveis utilizadas, enfim, a maneira 

inovadora de pensar/agir sobre uma problemática proposta. 

Relevância: importância teórica e/ou prática do trabalho para a comunidade na qual foi 

produzido ou como contribuição para o avanço do conhecimento em determinada área do saber. 
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Adequação ao nível escolar do(s) expositor(es): por exemplo, pode parecer inadequado 

que crianças de 10 a 12 anos falem sobre mecanismos de reações orgânicas, um conteúdo 

extremamente abstrato e que, em geral, crianças dessa idade teriam grande dificuldade de 

compreender e explicar. Pode acontecer o contrário, um tema muito trivial ser apresentado por 

estudantes de séries mais avançadas. Em ambos os casos há uma aparente inadequação dos 

conteúdos tratados em relação ao nível escolar dos estudantes. Isso não quer dizer que crianças 

menores não possam abordar temas tradicionalmente mais avançados e que adolescentes não 

possam aprofundar detalhes sobre assuntos considerados triviais. Antes de tudo se faz necessário 

considerar a criatividade e a forma de abordagem utilizada no estudo. 

Organização: A apresentação (pôster, aparatos, maquetes, etc.) facilita a compreensão do 

trabalho? O pôster contém tópicos, gráficos, fotos, etc. que ajudam na explicação ou está muito 

carregado de informações? A apresentação visual é adequada (tamanho, letras, limpeza, figuras, 

gráficos, etc.) 

 

8.2.2. - Quanto ao desempenho dos expositores. 

a) Domínio do conteúdo: avaliado por meio de perguntas sobre o trabalho (métodos de coleta e 

análise de dados) e sobre os conceitos e/ou princípios científicos envolvidos. 

b) Postura do(s) expositor(es): desembaraço, seriedade, segurança e disponibilidade durante a 

exposição. 

c) Desenvolvimento e sequência lógica: clareza e objetividade da apresentação, poder de 

síntese de ideias chaves para a compreensão do que trata o trabalho, encadeamento dos 

conceitos e dados apresentados. 

d) Conclusão coerente com o tema do trabalho: argumentação adequada aos resultados 

obtidos, apontando vantagens e limitações, problemas teóricos e práticos surgidos ao longo do 

desenvolvimento do trabalho e possibilidades de continuação. 

e) Da comprovação da Pesquisa: Livro de Protocolo ou Diário de Bordo Utilizado para registrar 

e organizar cronologicamente todas as informações do seu projeto, desde as suas primeiras 

ideias e reflexões para a escolha do tema. Assim, neste evento este livro será considerado 

apenas como critério de desempate. 
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8.2.3. - Durante todo o evento o trabalho será avaliado sendo utilizados os 

seguintes critérios: 

Originalidade: Originalidade no planejamento e/ou em sua execução; Utilização de recursos 

diversificados. 

Método Científico: Definição clara dos procedimentos da pesquisa; Evidências de 

planejamento; Aplicação de metodologia científica; Observações e pesquisa relacionada com os 

objetivos propostos. 

Objetivo e importância teoria e/ou prática: Explicitação do(s) objetivo(s); Evidências de 

aplicabilidade dos objetivos propostos; Identificação da importância do trabalho feito. 

Domínio do assunto: Estrutura e concatenação da exposição (encadeamento lógico entre o 

tema, objetivos, metodologia e resultados) demonstrando plena compreensão do tema. 

Qualidade da apresentação oral: Clareza na exposição; utilização de forma adequada dos 

materiais: pôster (0,9m x 1,2m) e outros instrumentos que foram utilizados; Análise e discussão dos 

resultados obtidos. 

Relatório: Organização lógica; Referências. 

Caderno de campo (Caso se aplique ao trabalho): Organização de material; Dados 

apresentados de forma cronológica; Utilização de tabelas e imagens. 

 

Capítulo 9 - DA PREMIAÇÃO 

A classificação será feita pela maior nota das etapas realizadas. 

Receberão medalhas os 03 (três) melhores projetos das seguintes categorias: Ciências  

Biológicas,  Ciências  Humanas,  Ciências  Exatas  e  Engenharia,  Ciências Agrárias e 

Ciências da Saúde da seguinte forma: 

➢ Ensino Infantil (Medalhas); 

➢ Ensino Fundamental menor (1º, 2º, 3º lugares); 

➢ 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental (1º, 2º, 3º lugares); 

➢ Ensino Médio e Técnico (1º, 2º, 3º lugares); 

➢ O nível superior receberá apenas uma premiação, no qual os projetos receberão apenas uma 

premiação geral (1º, 2º, 3º lugares – geral). Haverá concorrência entre todos no nível superior, 

sem distinção de categoria. 

➢ Os projetos selecionados pelos avaliadores com as maiores notas de estudantes do 8º e 9º ano 

do Ensino Fundamental, Ensino Médio/Técnico e superior, poderão receber credenciamento 

para participar de feiras de ciências filiadas. 
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9.1 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

No caso de empate o critério de desempate será a relevância social. Persistindo o empate o 

critério de desempate será Empreendedorismo; 

As decisões da Comissão de Avaliação, homologadas pelo Diretor Escolar, serão definitivas, 

não cabendo às equipes participantes qualquer recurso. 

 

9.2 - DA CERTIFICAÇÃO 

Todos os participantes da XI FEICIMAC 2018 (estudantes expositores, orientadores, 

coorientadores, membros da comissão avaliadora, colaboradores, coordenadores e organizadores) 

serão certificados pela participação no evento. 

 

Capítulo 10 - DAS REGRAS DE SEGURANÇA 

Serão proibidas as exposições dos seguintes itens: 

a) Organismos vivos (ex: animais, micróbios, etc.), exceto plantas; 

b) Espécimes (ou partes) dissecados; 

c) Animais vertebrados ou invertebrados preservados (inclusive embriões); 

d) Baterias com células expostas; 

e) Produtos químicos e/ou combustíveis, inclusive materiais pirotécnicos; 

f) Substâncias tóxicas ou de uso controlado; 

g) Materiais perfuro-cortantes. 

h) Chamas ou materiais altamente inflamáveis. 

 

Capítulo 11 - DA AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGEM 

Por se tratar de um evento educativo a divulgação é extremamente importante no sentido de 

estimular e influenciar muitos outros estudantes a se interessar pela pesquisa científica. Por isso, 

os participantes da XI FEICIMAC autorizam, desde já, a divulgação de suas imagens e nomes na 

mídia como: jornais, rádios, televisão, internet, informativos, etc., sem qualquer ônus para a 

FEICIMAC, desde que essa tal veiculação se destine somente a promoção da própria Feira 

Científica Manoel Antônio de Castro - FEICIMAC ou de evento similar. 
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Capítulo 12 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

A Comissão Organizadora analisará todos os casos particulares e fornecerá os 

esclarecimentos necessários; 

Qualquer atividade que desvirtue o sentido da Feira será submetida à apreciação da 

Comissão Organizadora; 

Os Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do evento. Este 

Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Igarapé-Miri, 04 de dezembro de 2018. 
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