CHAMADA PÚBLICA DE PROPOSTAS
DE TRABALHOS PARA A SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
2019
POLO CECINE - UFPE
A Coordenadoria de Ensino de Ciências do Nordeste (Cecine) convida docentes,
discentes, técnico-administrativos em educação e demais interessados, bem como
estudantes e professores da Educação Básica a apresentarem propostas de oficinas e
exposição de trabalhos durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e estabelece
os procedimentos para participação.
1. O EVENTO
A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) é uma iniciativa do Governo Federal,
em parceria com os Governos Estaduais, Municipais e demais instituições, que tem como
propósito estimular e promover em todo o país atividades de divulgação, de difusão e de
apropriação social de conhecimentos científicos e tecnológicos. Este ano a Semana terá
como tema Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável.
A Cecine é um órgão de extensão da Universidade Federal de Pernambuco, e referência
na divulgação e popularização de Ciência e Tecnologia, atuando especialmente na
articulação Universidade-Educação Básica. Anualmente, constitui um dos polos da SNCT
na universidade e promove atividades diversificadas voltadas para estudantes da
Educação Básica, bem como da sociedade em geral, com o objetivo de oportunizar o
contato, reflexão e interação com estudos científicos nas suas áreas de atuação.
2. OBJETIVOS
O objetivo desta chamada é receber propostas de atividades para integrar a programação
do Polo Cecine durante a SNCT 2019 em três modalidades: oficinas, exposição de
trabalhos da UFPE e exposição de trabalhos da Educação Básica. Espera-se, com
isso, apoiar projetos que proponham atividades inovadoras no campo de Ciência e
Tecnologia; favorecer a interdisciplinaridade e integração ensino-pesquisa-extensão;
oportunizar a participação efetiva e o protagonismo de estudantes da educação básica e
do Ensino Superior, contribuindo para a sua formação acadêmica, cidadã e profissional.
3. REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO
Poderão propor oficinas: docentes, discentes de graduação e pós-graduação, técnicoadministrativos em educação e professores da educação básica.
Poderão propor exposição de trabalhos da UFPE: docentes, discentes de graduação e
pós-graduação e técnico-administrativos em educação da UFPE e instituições parceiras;
Poderão propor exposição de trabalhos da Educação Básica: estudantes da Educação
Básica, a partir do 6º ano, em equipes de ate 5 estudantes, sob coordenação de um
professor.
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As propostas deverão ser enviadas por um membro responsável por coordenar a equipe.
As oficinas e exposições de trabalhos deverão ser apresentadas na Cecine, localizada no
campus da UFPE (Av. dos Economistas, 9, Cidade Universitária, Recife/PE). Os membros
da equipe deverão ter disponibilidade para apresentação nas datas: 1 ou 2 de outubro
(para oficinas) e 3 de outubro (para exposição de trabalhos).
A exposição de trabalhos acontecerá das 8h30 às 16h30, nas áreas externas do prédio da
Cecine.
As oficinas deverão ter duração de 3h e ser obrigatoriamente gratuitas e abertas ao
público em geral, sendo a Cecine responsável pelas inscrições dos participantes.
As propostas poderão abordar qualquer área de conhecimento científico ou interligar
outras áreas, sendo facultativa a conexão com o tema da Semana Bioeconomia:
Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável.
A Cecine fornecerá as bancadas para exposição dos trabalhos e sistema de projeção
para as oficinas, sendo a equipe proponente responsável por quaisquer outros materiais
necessários para a apresentação da proposta. A inclusão de materiais no formulário não
implica no seu fornecimento pela Cecine.
4. SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS
As propostas de oficinas e exposição de trabalhos deverão ser enviadas durante o
período de 26/06/2019 a 12/08/2019 exclusivamente pelo endereço eletrônico (e-mail)
snct.cecine@gmail.com. Deverão conter o formulário de inscrição conforme modelo em
anexo, em formato PDF.
Não serão recebidas propostas enviadas fora do prazo de inscrição. Quaisquer
dificuldades no envio deverão ser reportadas antes do final do prazo estabelecido.
5. SELEÇÃO DE PROPOSTAS
As propostas serão analisadas pela equipe técnico-pedagógica da Cecine e selecionadas
a partir dos critérios: criatividade e interatividade, relevância da temática e adequação ao
formato. Serão selecionadas:
- até 20 oficinas, a serem realizadas nos dias 1 ou 2 de outubro de 2019;
- até 40 exposições de trabalhos da UFPE, a serem realizadas no dia 3 de outubro de
2019, das 8h30 às 16h30;
- até 40 exposições de trabalhos da Educação Básica, a serem realizadas no dia 3 de
outubro de 2019, 8h30 às 16h30.
Na categoria exposição de trabalhos da Educação Básica, o mínimo de 65% das
propostas selecionadas (26 trabalhos) deverão ser provenientes de instituições públicas.
O resultado da seleção será divulgado até o dia 16/08/2019, na página
www.ufpe.br/cecine. A Cecine entrará em contato com os coordenadores das propostas
selecionadas para orientações e outras informações.
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6. PREMIAÇÃO
Haverá a premiação de um trabalho da categoria exposição de trabalhos da Educação
Básica selecionado pela comissão avaliadora da Cecine. Os estudantes membros da
equipe selecionada receberão bolsas de Iniciação Científica Júnior (5 bolsas no valor de
R$100,00) durante seis meses, como forma de reconhecimento e incentivo à continuidade
da pesquisa realizada. Para a premiação, serão considerados os critérios: criatividade,
interatividade, inovação e poder de transformação sobre a realidade.
A bolsa não poderá ser concedida a estudantes do 3º ano do Ensino Médio.
7. APOIO/RECURSOS
Este evento é apoiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico – CNPq através do projeto “Cecine e Educação Básica: divulgando Ciência e
Tecnologia”. As bolsas serão pagas com recursos do CNPq, concedidos através da
Chamada CNPq/MEC/MCTIC/SEPED Nº 27/2018.
8. CRONOGRAMA
Lançamento da chamada
Submissão de propostas
Divulgação do resultado
Realização de oficinas
Exposição de trabalhos

26/06/2019
26/06/2019 a 12/08/2019
Até 16/08/2019
01/10/2019 e 02/10/2019
03/10/2019

9. OUTRAS INFORMAÇÕES
A participação nos trabalhos selecionados conferirá certificado conforme a carga horária
efetuada.
Informações adicionais poderão ser obtidas na Cecine através dos telefones:
(81) 2126.7030 e 2126.8616.
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

- OFICINA 01/10 ou 02/10
Título da proposta
Coordenador (a)
Equipe
Instituição
Horários de preferência
Marcar com um X todos os horários
que possui disponibilidade para
montarmos a programação

Resumo
Apresentar a proposta, justificar a
temática

Metodologia
Apresentar de que forma a temática
será trabalhada

Recursos
Informar que materiais serão
utilizados (responsabilidade do
proponente)
Ex.: Jogos, maquete, etc.

Público-alvo
Indicar se a oficina é aberta ao
público em geral ou direcionada a um
público específico (Ex.: professores e
licenciandos.)

Telefone para contato
E-mail
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[ ]01/10 – 9h às 12h
[ ]02/10 – 9h as 12h

[ ]01/10 – 14h às 17h
[ ]02/10 – 14h as 17h

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

- EXPOSIÇÃO 03/10 – 8h30 às 16h30
Título da proposta
Coordenador (a)
Equipe
Instituição

Resumo
Apresentar a proposta, justificar a
temática

Recursos
Informar que materiais serão
utilizados (responsabilidade do
proponente)
Ex.: Jogos, maquete, etc.

Telefone para contato
E-mail
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