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REGULAMENTO 

1. NATUREZA DOS TRABALHOS A SEREM SUBMETIDOS  

A XXVII FEICIMA (Feira de Ciências do Município de Abaetetuba) e a II 

MOCITEC JOVEM (Mostra Científica e Tecnológica dos Jovens Pesquisadores 

do Estado do Pará) é uma realização do Clube de Ciências de 

Abaetetuba/Centro de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento da Educação 

Matemática e Científica(CCIA/CPADC), do Movimento Educacional, Científico e 

Social do Estado do Pará (MECIS/PA) e o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA). A FEICIMA e a MOCITEC JOVEM terão 

a edição 2020 realizada no Formato Virtual em decorrência do COVID-19 

(SARS-CoV-2). O evento irá ocorrer no período de 01 a 05 de setembro de 

2020. Serão selecionados trabalhos de pesquisa da Educação Infantil, Anos 

Iniciais (1º ao 5º ano), Anos Finais (6º ao 9º ano), Ensino Médio/Técnico e 

Superior, estes obedecerão regras formuladas  neste regulamento, 

oportunizando aos estudantes a exposição de trabalhos de caráter 

investigativo, trabalhando para disseminar a metodologia científica e estimular 

os jovens a produzirem e trabalharem para a resolução de problemas comuns 

de nossa sociedade. 
 

 Art. 1.01 A XXVII FEICIMA e a II MOCITEC JOVEM recebem participação de 

trabalhos de estudantes de instituições da Educação Infantil, Anos Iniciais (1º 

ao 5º ano), Anos Finais (6º ao 9º ano), Ensino Médio/Técnico e Superior, que 

submeterem projetos oriundos do Estado do Pará e de demais feiras afiliadas 

(outros Estados).  

Art. 1.02 Cada equipe participante compor-se-á de pelo menos um professor 

orientador e no máximo 3 (três) alunos expositores.  

Art. 1.03 Cada aluno só poderá se inscrever em apenas um trabalho.  

Art. 1.04 É ilimitado o número de projetos que o professor pode submeter.  

Art. 1.05 Serão selecionados para apresentação virtual na FEICIMA e 

MOCITEC JOVEM até 200 (duzentos) trabalhos, sendo destinados 120 vagas 

para projetos do Estado e 80 para demais regiões do Brasil. 

 
2. AFILIAÇÃO DE FEIRAS 

Art. 2.01 A afiliação de feiras de ciências será realizada por meio de 

encaminhamento de solicitação de afiliação através do e-mail 

mocitec.credenciais@gmail.com e/ou feicima.credenciais@gmail.com até o dia 

21 de agosto de 2020. 

 

mailto:mocitec.credenciais@gmail.com
mailto:feicima.credenciais@gmail.com
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Art. 2.02 A Comissão Organizadora do evento avaliará a solicitação e aprovará 

o número de vagas.  

 

Art. 2.03 O coordenador da feira afiliada deverá se comprometer a preencher 

todas as vagas solicitadas para credenciamento pela sua feira de ciências. 
 

 

3. SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

Os interessados em participar do evento, poderão:  

3.1 Submeter o trabalho a análise da comissão organizadora do evento, 

mediante o preenchimento da ficha de inscrição disponível no endereço 

eletrônico www.clubedecienciasdeabaetetuba.org e/ou 

www.mocitecjovem.com, até ás 00h do dia 15 de junho de 2020. 

3.1.1 Cada projeto poderá conter com recursos humanos, 1 (um) professor 

orientador e 1 (um) coorientador e no máximo 3(Três) alunos pesquisadores;  

3.1.2. Estará disponível inscrições para 200 trabalhos virtuais, sendo 120 do 

Estado e 80 para demais regiões do País;  

3.1.3. O professor – orientador da Básica, deverá ser o responsável pelo 

preenchimento e envio dos formulários de inscrição.  

Os alunos de Instituição Técnica e Superior, no impedimento de seus 

orientadores poderão efetuar a inscrição, desde que, forneçam os dados do 

Orientador;  

3.1.4. Os projetos submetidos serão analisados pela comissão organizadora, 

que emitirá parecer sobre sua participação, bem como as sugestões de 

correções; o artigo de cada projeto será avaliado de acordo com os seguintes 

aspectos: caráter investigativo, metodologia, criatividade, e relevância regional 

e global; 

3.1.5 A relação dos trabalhos selecionados estará disponível no dia 18 de 

junho da lista parcial nos endereços eletrônicos: www.mocitecjovem.com e/ou 

www.clubedecienciasdeabaetetuba.org, no grupo de FACEBOOK e 

WHATSAPP do evento. No entanto, no ato da inscrição, a comissão analisará 

o projeto e encaminhará um e-mail individual classificando ou não o projeto. 

3.1.6 Os projetos aprovados precisaram efetuar o pagamento da taxa de 

inscrição no valor de 10,00 (dez) por integrante.  

O pagamento deverá ser efetuado na conta do Banco do Brasil, 37.951- 

4, AGÊNCIA 1000-6, Conta Poupança 51, Beneficiária Adria Leonara de Sena 

Gonçalves, até o dia 07 de agosto e submeter o comprovante de pagamento 

por meio do formulário eletrônico disponível nos sites do evento até as 

23h59min do referido dia.  

http://www.clubedecienciasdeabaetetuba.org/
http://www.mocitecjovem.com/
http://www.mocitecjovem.com/
http://www.clubedecienciasdeabaetetuba.org/
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3.1.7. Não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido no presente 
documento, salvo se por motivos maiores houver a necessidade de 
prorrogação, o que será aplicado em ultimo caso; 
  
3.1.8. Caso alguma feira afiliada não preencha todas as vagas, a comissão 
poderá distribui-las para as inscrições diretas; 
 

3.1.9. Mesmo que o projeto seja encaminhado por feira afiliada, deverá 
efetuar sua inscrição no evento. 
 

4. APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS SELECIONADOS  

Todos os trabalhos selecionados para serem apresentados durante o evento 

enquadrar-se-ão nas seguintes normas de apresentação:  

4.1 – Por uma questão estética visual sugere-se que aos projetos que forem 

utilizar de slide, que as informações dispostas sejam colocadas em forma de 

tópicos, gráficos ou esquema que possam servir de referências para as 

explanações dos expositores. Aconselha-se não produzir slides com 

demasiadas informações textuais ou excessivo número de fotografias na 

mesma página; os detalhamentos devem ser explicados dos expositores 

durante suas explanações. 

4.2 – Será usado para avaliação o momento de interação entre avaliadores e 

pesquisadores e os documentos que foram encaminhados com correções até o 

dia 07 de julho às 23h59min. 

4.3 – As apresentações e avaliações dos projetos acontecerão em salas 

virtuais em períodos de 4h durante os quais até 6 projetos irão apresentar para 

uma banca de avaliadores. 

4.4 – As apresentações serão realizadas por uma plataforma de vídeo 

chamada que poderá ser acessada por computadores e smartphones.   

4.5 – A instalação do programa é opcional, porém é recomendável por 

apresentar maior estabilidade. 

4.6 – Os projetos deverão ser apresentados pelos estudantes finalistas, os 

orientadores e coorientadores poderão acompanhar a avaliação. 

4.7 – Todos os participantes da sala poderão assistir às apresentações de 

todos os projetos daquela sessão. Na sala haverá um moderador da Comissão 

Organizadora da FEICIMA e MOCITEC JOVEM/PA. Quando for a vez de seu 

projeto o mediador irá ativar o vídeo e o microfone de todos os estudantes 

finalistas do projeto. 

4.8 – Os finalistas terão 15 min para apresentar o projeto e poderão fazer uso 

de PowerPoint. 

4.9 – Após a apresentação, os avaliadores poderão fazer perguntas por 20min. 
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OBS.: Além de sua apresentação, os avaliadores terão acesso ao seu artigo. 

Lembre-se que vocês terão até as 23h59min do dia 07/08 para encaminhar o 

artigo atualizado junto do comprovante de pagamento por meio do 

preenchimento e submissão dos arquivos no formulário eletrônico disponível no 

site. 

OBS. II: O dia, horário e link de apresentação de cada projeto estará disponível 

nos sites do evento no dia 17 de agosto. 

 

5. AVALIAÇÃO DE PROJETOS  

Os projetos apresentados durante a FEICIMA e MOCITEC JOVEM serão 

avaliados por professores/pesquisadores de reconhecida experiência 

profissional, de diversas instituições de ensino das variadas áreas do 

conhecimento. Os membros avaliadores observarão in loco a exposição do 

trabalho, atribuirão notas de 3 a 10 para cada um dos 8 (oito) itens 

considerados na ficha de avaliação. Além disso, deverão fazer observações 

que considerarem pertinentes (pontos positivo/negativos e sugestões) na ficha 

de avaliação.  

 

5.1. ITENS DE AVALIAÇÃO:  

✓ ANÁLISE METODOLÓGICA DO PROJETO; 

✓ APLICABILIDADE; 

✓ RELEVÂNCIA CIENTÍFICA, AMBIENTAL, SOCIAL E ECONÔMICA; 

✓ INOVAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO; 

✓ DOMÍNIO DO TEMA E VOCABULÁRIO CIENTÍFICO; 

✓ CLAREZA E HABILIDADE NA APRESENTAÇÃO; 

✓ INTERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO; 

✓ ARTIGO. 

Obs. - Em caso de empate será levado em consideração o projeto que obtiver 

maior pontuação no critério Artigo. 

Obs. II – Em caso de empate para os demais níveis de ensino (Series Finais e 

Ensino Médio/Técnico), o critério usado para desempate será por meio da 

estruturação do caderno de bordo. 

 

6. CLASSIFICAÇÃO 

6.1. Os finalistas serão premiados nas seguintes áreas/categoria: 
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Os projetos serão premiados de acordo com os níveis de Ensino, e 

concorrerão nas seguintes áreas do conhecimento: C. Agrárias, C. Biológicas, 

Engenharia, C. Exatas e da Terra, C. Humanas, C. Saúde, C. Sociais 

Aplicadas. 

 

➢ Anos Finais(6º e 9º ano) -  1º, 2º e 3º lugares; 

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

➢ Ensino Superior e Especialização - 1º, 2º e 3º lugares. 

 

7. PREMIAÇÃO 

Os projetos classificados em 1º lugar receberão um troféu, uma medalha 

e um certificado, o 2º e 3º lugar receberão medalhas e certificados do 

destaque. Também haverá avaliação paralela através da qual haverá 

destaques e serão selecionados projetos para participar de feiras estaduais, 

nacionais e internacionais.  

 Os Empresários e Gestores Institucionais poderão participar da FEICIMA 

e MOCITEC JOVEM premiando os projetos de acordo com sua avaliação, 

portanto, todos os projetos apresentados no evento, poderão receber tais 

destaques de Empresários e/ou Instituições. 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 8.01 - O ato de inscrição dos trabalhos implica na integral aceitação por 

parte dos inscritos dos termos deste regulamento. 

Art. 8.02 – O Plataforma de vídeo chamada a ser utilizada para a 

apresentação/avaliação será divulgada juntamente do documento de 

orientação para o seu uso no dia 10 de agosto.  

Art. 8.03 – Os certificados dos Expositores, Orientadores e Coorientadores, 

serão disponibilizados na versão eletrônica e terão a carga horária máxima de 

50h, estas que serão contabilizadas desde o credenciamento, exposição, 

participação em palestra/oficinas e da cerimonia de premiação do evento. 

Art. 8.04 - Casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora do 

Evento. 

Art. 8.05 - Em caso de dúvidas ou necessidade de maiores esclarecimentos 

sobre a XXVII FEICIMA e II MOCITEC JOVEM, entrar em contato com a 

Comissão Organizadora, através do endereço eletrônico: 

mocitecpa@gmail.com e/ou cciaabaetetuba@gmail.com 

 

mailto:mocitecpa@gmail.com
mailto:cciaabaetetuba@gmail.com
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9. CRONOGRAMA DA FEICIMA E MOCITEC JOVEM 2020 

DATA HORÁRIO AÇÃO 

07 de fevereiro  08h Início da submissão de trabalhos 

15 de junho 23h59min Prazo final para a submissão de trabalhos  

18 de junho 14h Divulgação Parcial dos trabalhos selecionados 

07 de agosto 23h59min Prazo final para pagamento da taxa de inscrição 
e envio do artigo com correções 

10 de agosto 14h Publicação do documento de orientação do 
aplicativo a ser usado para a avaliação virtual 

16 de agosto 20h Tabela com disposição do dia, horário e link de 
apresentação por projeto 

 

01 de setembro 

 

17h às 21h 

 

Mesa de Abertura do Evento, Orientações do 
evento, Palestra Magna e Apresentação 
Cultural/Ritmos Paraenses  

 
02 de setembro 

08h às 12h  

Exposição com Avaliação e Palestras paralelas 
14h às 18h 

20h às 22h Apresentação Cultural/Ritmos Brasileiros 

 

03 de setembro 

08h às 12h  

Exposição com Avaliação e Palestras paralelas 
14h às 18h 

19h às 21h Palestras e Oficinas 

 

04 de setembro 

08h às 12h  

Exposição com Avaliação e Palestras paralelas 
14h às 18h 

20h às 23h Noite Cultural 

 

05 de setembro 

08h às 12h Palestras e Oficinas 

19h às 22h Cerimônia de Premiação 

02 de outubro 16h Publicação dos Certificados no site 

 

 


