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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 
VI FEIRA DE CIÊNCIAS DO NORTE DE MINAS GERAIS  

CHAMADA ICA nº 02/2017  
  

O Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais 

(ICA/UFMG) torna pública a presente chamada de evento científico e convida 

os professores e alunos das escolas de Educação Básica e de cursos de 

graduação de Universidades do Norte Minas Gerais a inscreverem propostas 

de trabalho para serem apresentados na VI FEIRA DE CIÊNCIAS DO NORTE 

DE MINAS GERAIS – VI FCNMG. 

  
1. DO EVENTO  

 

A Universidade Federal de Minas Gerais, por intermédio do Instituto de 

Ciências Agrárias – ICA, realiza anualmente a Feira de Ciências do Norte de 

Minas Gerais, com o intuito de promover o intercâmbio de trabalhos técnico-

científicos e produções culturais de diferentes instituições educacionais de toda 

a região. O evento consiste na mostra de até vinte (20) trabalhos técnico-

científicos selecionados, sendo: Ensino Fundamental: 5 trabalhos; Ensino 

Médio: 5 trabalhos; Ensino Médio-Técnico: 5 trabalhos e Ensino Superior: 5 

trabalhos, nos formatos de mostra, oficinas e apresentações culturais. A 

abertura do evento e a montagem dos estandes ocorrerá no dia 16 de outubro 

de 2017, no gramado em frente à Biblioteca Comunitária do ICA/UFMG, 

campus Montes Claros, a partir das 13:00 horas. A apresentação dos trabalhos 

será nos dias 16 e 18 de outubro de 2017 , no mesmo local de abertura das 

08:00 às 17:00 horas. A Feira estará aberta à participação e visitação de 

alunos e professores das Instituições de Ensino de Minas Gerais, e outros 

interessados da comunidade em geral. As escolas visitantes poderão agendar 

visita pelo site: www.ica.ufmg.br/fcnmg. 
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2. PÚBLICO ALVO  

Estudantes e professores das Escolas da Educação Básica, Técnica e 

Superior do Norte de Minas Gerais, para apresentar trabalhos, visitar as 

exposições e participar das oficinas, mediante inscrição.  

 

3. TEMA 

 Entre os anos de 2017 e 2018, ocorrerão no Brasil os maiores eventos 

mundiais da matemática, por isso, esse período está sendo chamado de Biênio 

da Matemática. Em 2017, o país vai sediar, pela primeira vez, a Olimpíada 

Internacional de Matemática; enquanto em 2018 sediará, também pela primeira 

vez, o Congresso Internacional de Matemáticos. Em homenagem a essa 

ciência o tema da VI Feira de Ciências é “A Matemática está em tudo”. 

 A Matemática, também chamada de a ciência das ciências, é básica 

para o desenvolvimento de todo o progresso tecnológico e cientifico da 

humanidade, além de ser indispensável na vida cotidiana em todos os 

momentos. A matemática nos possibilitou o entendimento das leis naturais, da 

gravidade, da velocidade da luz, do som e com isso adaptar e modificar a 

natureza às nossas necessidades. Na química, foi possível, por meio dos 

sistemas de pesos e medidas, compreender as substâncias, as soluções e a 

fabricação de medicamentos, bem como outros muitos produtos indispensáveis 

na vida atual. Na biologia, foi possível mensurar e interpretar os fenômenos 

biológicos, do nível celular ao ecossistêmico. Os avanços na química e na 

biologia acarretam diretamente no desenvolvimento da medicina, cujas vacinas 

e medicamentos têm elevado nível de sucesso. Muitas linhas da matemática, 

destacando-se a trigonometria, permitem aos engenheiros e arquitetos as 

construções das mais diversas estruturas, pontes, prédios, dentre outros. Hoje 

podemos matematicamente prever a distribuição atual e futura de uma espécie 

frente às mudanças climáticas globais. Prever a dispersão de uma doença. 

Podemos inferir a produtividade de um cultivo. Além disso, com a estatística 

podemos nos preparar em relação à probabilidade dos diferentes resultados e 

fenômenos acontecerem. 
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Dessa forma, é evidente que a matemática é uma ciência fundamental para 

o desenvolvimento e avanço de todas as ciências e para a prática científica. 

Diante disso, são convidados a submeter a esse edital todos os projetos 

voltados para a interdisciplinaridade do ensino da matemática e/ou projetos 

científicos que utilizem fundamentos matemáticos, tais como a estatística, para 

respaldarem suas conclusões.  

 

4. TRABALHOS 

4.1. Formato do Trabalho  

Serão aceitas inscrições de trabalhos de relevância técnico-científica, social 

e cultural, elaborados e desenvolvidos por estudantes e professores da 

Educação Básica, Superior e Cursos Técnicos, de instituições públicas e 

privadas, compatíveis com o formato de Mostra. 

O formato de Mostra consiste na apresentação de trabalhos utilizando 

recursos como maquetes, cartazes, pôsteres, pequenos experimentos 

didáticos, resultados de trabalhos investigativos ou de entrevistas, protótipos, 

dentre outros. Os trabalhos deverão ser apresentados de forma acessível, 

lúdica, dinâmica e interativa. Para composição do trabalho, materiais diversos 

poderão ser utilizados, para serem manuseados, interpretados ou discutidos 

com os visitantes. A organização do evento fornecerá para cada equipe um 

estande no tamanho de 2,35m x 2,75m com fundos e laterais fechados, 

cadeira, mesa e ponto de energia de 110 V. 

4.2. Conteúdo do Trabalho e da ficha de inscrição  

Os trabalhos deverão conter um texto relatando o seu desenvolvimento: De 

onde surgiram as ideias? O que incentivou o grupo fazer a pesquisa? Quais 

foram os caminhos percorridos para alcançar os resultados? Os resultados 

encontrados e qual a importância dessas novas informações? 

O trabalho deverá estar formatado em fonte Arial tamanho 12, com 

espaçamento de 1.5, margens direita e esquerda de 3 cm e margens superior e 

inferior de 2.5 cm, atendendo às normas da ABNT vigentes. O trabalho 

completo deve conter no máximo 12 páginas e apresentar os seguintes itens:  

• Título do trabalho;  



4 

 
 

24/08/2017  VI Feira de Ciências do Norte de Minas Gerais  
 

• Nome dos autores; 

• Nome da  Instituição; 

• Resumo (com até 1500 caracteres com espaço).  

 

1. Introdução;  

2. Justificativa;  

3. Objetivo  geral;  

4. Métodos;  

5. Resultados e discussão;  

6. Conclusões;  

7. Bibliografia. 

 

Os trabalhos nos quais forem identificados plágios serão 

automaticamente desclassificados . 

  

5. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE TRABAL HOS 

5.1. Inscrição  

Para a inscrição, todos os campos no formulário Google (no link 

inscrição de trabalhos)  devem ser preenchidos. O trabalho completo deve ser 

anexado no formulário em formato PDF, antes da submissão.  

O professor é o autor principal e responsável pela inscrição dos trabalhos. 

Cada professor poderá inscrever até cinco (05) trabalhos. 

 
A inscrição deverá ser feita no site abaixo: 
  

www.ica.ufmg.br/fcnmg  

5.2. Categorias de trabalhos  

O professor poderá inscrever trabalhos na categoria turma ou grupo.  

Os trabalhos da categoria turma são aqueles desenvolvidos pelo coletivo 

da classe e não têm limite de alunos inscritos.  

Os trabalhos da categoria grupo  são aqueles desenvolvidos pelo professor 

e por uma equipe de até quatro (04) alunos. 
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O kit destinado ao professor e aos alunos, no entanto, será limitado a 5 

membros de cada categoria , à exceção do certificado individual de 

participação que poderá ser emitido para todos os participantes de uma turma. 

Em nenhum outro caso haverá exceção.  

5.3. Participação discente  

No ato da inscrição, o professor deverá indicar até quatro (04) alunos  por 

trabalho para a apresentação nos dias do evento, independente da categoria 

na qual o trabalho foi inscrito. Durante a apresentação, por questões de 

segurança, é limitada a presença de quatro (04) alunos  no espaço interior dos 

estandes. Todo o material expositivo deve obedecer às normas de segurança 

estabelecidas pela Comissão Organizadora da Feira. 

5.4. Envio das inscrições  

Os trabalhos deverão ser enviados de acordo com as recomendações do 

site: www.ica.ufmg.br/fcnmg.  

 

A data limite para o envio dos trabalhos é dia 06 d e outubro de 2017. 

 

 

Não serão aceitos trabalhos enviados fora do prazo de inscrição. 

 

A Comissão de Organização da VI Feira de Ciências do Norte de Minas 

enviará uma confirmação da inscrição quando todas as informações forem 

registradas. 

5.5. Seleção dos trabalhos  

A mostra é limitada a vinte (20) trabalhos que serão selecionados por uma 

comissão científica. Os trabalhos inscritos serão selecionados de acordo com 

os seguintes critérios: 

a) Qualidade técnico-científica evidenciada pela explicitação do problema 

investigado e dos procedimentos de investigação; 

b) Adequação dos trabalhos ao tema proposto para a VI FCNMG; 

c) Qualidade textual, em observância às Normas da ABNT; 
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d) Criatividade e inovação no âmbito de geração de conhecimentos e 

tecnologias que apresentem relevância social e aplicação para a 

comunidade. 

5.6. Divulgação do resultado da seleção dos trabalh os  

A lista dos trabalhos selecionados será disponibilizada no site 

www.ica.ufmg.br/fcnmg, até o dia 09 de outubro de 2017. 

 

6. APRESENTAÇÃO 

6.1 Montagem e credenciamento  

Todos os responsáveis pelos trabalhos selecionados para a Mostra deverão 

comparecer ao ginásio poliesportivo do Instituto de Ciências Agrárias UFMG, 

campi Montes Claros, no dia 16 de outubro de 2017, a partir das 13:00 horas, 

para credenciamento e montagem do estande. No momento do 

credenciamento o professor responsável assinará o termo de recebimento do 

kit destinado aos professores e alunos e apresentará o relatório detalhado do 

desenvolvimento do projeto. 

 

Os trabalhos no momento do credenciamento receberão  uma nota da 

primeira fase de avaliação, referente à montagem do  estande.   

 

Todos os professores e alunos selecionados deverão estar presentes para 

o credenciamento. 

A definição do estande de apresentação dos trabalhos será divulgada no 

site www.ica.ufmg.br/fcnmg até o dia 13 de outubro de 2017. 

 

Ficará a cargo de cada participante o custeio de ho spedagem e 

transporte, uma vez que a Universidade não dispõe d e recursos para 

este fim.  

 

6.2. Horário de funcionamento  
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Todos os trabalhos deverão ser apresentados nos dois dias de evento, isto 

é, 17 e 18 de outubro de 2017, tanto no turno da manhã quanto no turno da 

tarde (de 8:00 às 17:00 horas).  

 

6.3 Apresentação 

A apresentação dos trabalhos deverá ser feita pelos alunos, sob a 

orientação do professor. É de responsabilidade do professor manter a 

segurança e a ordem no seu estande. Também é de responsabilidade do 

professor escalar os alunos de forma que o estande não permaneça vazio 

durante o horário da Mostra. 

 

Cabe ao professor a responsabilidade de providencia r todo o material 

necessário para a realização de seu trabalho, tais como computador, 

datashow, adaptadores, extensão, mangueira, dentre outros 

equipamentos. 

 

7. AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS SELECIONADOS 

 

7.1. Avaliação  

Durante os dois dias, uma comissão avaliadora irá classificar os trabalhos, 

de acordo com os critérios citados no item 7.2. A comissão avaliadora não 

precisa se apresentar no momento da avaliação. Dois avaliadores passarão em 

cada estande durante a Mostra. 

 

7.2. Critérios de avaliação  

Os trabalhos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: 

• Qualidade técnico-científica evidenciada pela explicitação do problema 

investigado e dos procedimentos de investigação; 

• Adequação dos trabalhos ao tema proposto para a VI FCNMG; 

• Criatividade e inovação no âmbito de potenciais tecnologias que 

apresentem relevância social e aplicação para a sociedade; 

• Clareza e objetividade na apresentação de trabalhos durante o evento; 
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• Envolvimento e participação efetiva de todos os membros da equipe nas 

atividades ao longo do evento. 

 

8. PREMIAÇÃO  

 

A divulgação dos resultados dos trabalhos vencedores ocorrerá no dia 18 de 

outubro de 2017 às 17:00 horas. De acordo com os critérios já estabelecidos, a 

comissão julgadora classificará os melhores trabalhos que serão premiados 

com certificados de apresentação. 

 

9. CRONOGRAMA  

Inscrições dos trabalhos 06 de outubro 

Divulgação do resultado da seleção de trabalhos 09 de outubro 

Divulgação dos estandes 13 de outubro 

Prazo final para agendamento de visitação 13 de outubro 

Montagem dos estandes 16 de outubro 

Abertura do evento 16 de outubro 

Dias do evento 16, 17 e 18 de outubro 

 

 

 

10.  CONTATO 

• Comissão Organizadora:  

Professora Anna Christina de Almeida 

Professor Charles Martins Aguilar  

Professora Clívia Carolina Fiorilo Possobom 

Professora Júlia Maria de Andrade 

Técnico Administrativo Luis Allan de Carvalho 

Professora Rúbia Santos Fonseca 

Professor Ulisses Alves Pereira 
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• Inscrição: www.ica.ufmg.br/fcnmg  

 

• Endereço  
Instituto de Ciências Agrárias da UFMG - Centro de Extensão do ICA - Bloco B  
Av. Universitária, 1000 - Bairro Universitário - CEP 39.404-547- Montes Claros 
– MG 
 

• E-mail  

cmaquantum@gmail.com 

• Telefones  

 
CENEX/ICA: (38) 2101-7745  
 

 

•  Redes sociais  

 
 

https://www.facebook.com/Feira-de-Ci%C3%AAncias-do-Norte-de-Minas-

Gerais-UFMG-826673854020634/ 

 

Montes Claros, 24 de agosto de 2017. 

 

 

Leonardo David Tuffi Santos. 

Diretor Instituto de Ciências Agrárias 

 

 

Prof. Charles Martins Aguilar. 

Coordenador da VI Feira de Ciências do Norte de Minas Gerais 

 Instituto de Ciências Agrárias 


