
 

Principais datas: 
 
 

6ª FEIRA DE CIÊNCIAS UFG/RC 

Inscrições: 

28/08 a 22/09 

09 de  

Novembro 

Homenageado: 

   Haley Margon Vaz 

Patrocínio:  

Apoio: 

 
Eixos Temáticos sugeridos: 

 
- Cultura 
- Vestuário 
- Culinária 
- Saúde e meio ambiente 
- Esportes 
- Brincadeiras/Brinquedos/Lúdico 
- Ciência e grandes descobertas 

6ª FEIRA DE CIÊNCIAS DA UFG/RC: 
 
Do Mundo ao Brasil - origem e diversi-
dade das nações. 

Divulgação da 
Feira 

01/06 a 25/08 

Inscrições 28/08 a 22/09 

Homologação das 
inscrições 

29/09 

Prazo para pedido 
de reconsideração 

02 a 05/10 

Resultado final 
após reconsidera-
ções 

16/10 

Realização da 
Feira 

09 de Novembro 



OBSERVAÇÕES: 

 Quesitos relevante na avaliação 
dos trabalhos: 

-  a capacidade dos(as) alunos(as) de 
relacionar o trabalho realizado com o 
conteúdo/conhecimento científico   e 
a sua vivência; 
- a originalidade, criatividade e a 
inovação do trabalho; 
-  a interdisciplinaridade do trabalho; 
- o alcance social e cientifico do 
trabalho; 
- a qualidade da apresentação visual 
e oral.  

- Serão desclassificados os 
trabalhos que não apresentarem 
relação com a temática proposta. 

 
Curta nossa página no Facebook:  

https://www.facebook.com/
feiradeciencia 
 
Sitio:  

http://feiraciencias.catalao.ufg.br/

E-mail:  

feiradecienciasdaufg@gmail.com

OBSERVAÇÕES QUANTO A 
TEMÁTICA: 

A Comissão Organizadora incentiva 
trabalhos de autoria próprias, 
criativos e inovadores. A ideia é a 
apresentação de trabalhos sobre a 
origem do povo brasileiro, 
aprofundando os conhecimentos 
sobre os diversos aspectos do país/
nação estudado. Esta atividade tem 
caráter abrangente envolvendo 
aspectos sócio-culturais  de 
diversos países, que serão 
abordados através da música, 
dança, cul inária, geografia, 
histórias, dente outros. Os 
objet ivos  são  resgatar a 
importância de cada nação na 
composição do povo brasileiro, 
resgatar os valores culturais, 
ampliar o contato com as diversas 
influências de diferentes nações na 
formação do povo brasileiro e da 
sua cultura, desenvolver a 
criatividade, o gosto por músicas e 
danças folclóricas, etc.  

INSCRIÇÃO: 

No período de 28/08 a 22/09, por meio 
do formu lár io  d is pon ib i l izado 
em: https://feiraciencias.catalao.ufg.br/ e 
na própria escola através de monitores.  
Na ficha de inscrição a equipe deverá 
enviar além dos dados dos integrantes, 
um resumo do trabalho com no máximo 
600 palavras. No resumo deverão cons-
tar os objetivos do trabalho, a descri-
ção do trabalho e os resultados espe-
rados. 

PÚBLICO-ALVO E FORMAÇÃO 
DOS GRUPOS: 

 Educação Infantil;



 Ensino Fundamental II (6° ao 9°
ano);

 Ensino Médio;

- Grupos com no máximo três integran-
tes e um professor orientador 

OBSERVAÇÕES: 

 Quesitos relevante na avaliação dos 
trabalhos: 

 
-  A capacidade dos(as) alunos(as) de 
relacionar o trabalho realizado com o 
conteúdo/conhecimento científico   e a sua 
vivência; 
 
- A originalidade, criatividade e a inovação 
do trabalho; 
 
- A interdisciplinaridade do trabalho;  
 
- O alcance social e cientifico do trabalho; 
 
- A qualidade da apresentação visual e oral; 

- Serão desclassificados os trabalhos que 
não apresentarem relação com a temática 
proposta. 

Curta nossa página no Facebook:  
 
https://www.facebook.com/feiradeciencia 

Sitio:  

http://feiraciencias.catalao.ufg.br/

E-mail:  

feiradecienciasdaufg@gmail.com

Ensino Fundamental I (1° ao 5°
ano);




