
CHAMADA PARA MOSTRA DE CIÊNCIAS Nº 01/2021

Brumado, 06 de outubro de 2021.

O Instituto Federal da Bahia - IFBA, Campus Brumado, apresenta a 18ª Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia – SNCT, com o tema: “A Transversalidade da Ciência, Tecnologia e
Inovações para o Planeta". O evento será realizado, em sua X edição no Campus
Brumado, entres os dias 03 e 05 de novembro, em formato totalmente online, por
compreender que o contexto pandêmico ainda impõe riscos à saúde da comunidade interna e
externa ao IFBA.

A mostra científica “Ciências em casa: o que eu faço é ciência?" faz parte da programação
da 10ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) do IFBA, Campus Brumado.Com
o objetivo de socializar, divulgar os conhecimentos gerados nas instituições educacionais da
Educação Básica, além de estabelecer parcerias entre estas instituições com o IFBA.

1. TEMA

“Ciências em casa: O que eu faço é ciência?", com foco na transversalidade da ciência,
tecnologia e inovações para o planeta.

1.1 Subtemas

Delimitando mais o tema da mostra de ciências, segue abaixo a sugestão de alguns subtemas
que podem adotados pelos participantes:

● Combate à fome, e a pobreza, visando a redução das desigualdades tendo como
âmago a agricultura sustentável;



● Qualidade da água com foco na saúde e bem-estar;

● Educação de qualidade: fomentando a formação do cidadão crítico e reflexivo;
● Crescimento econômico associado a desenvolvimento social: condições dignas de

trabalho, indústrias autossustentáveis, parcerias e meios de implementação;
● Sustentabilidade: Cidades e comunidades que crescem respeitando o meio ambiente

e a vida;
● Direito à igualdade e equidade: paz, justiça e instituições eficazes garantindo uma

sociedade mais segura para todos.

2. OBJETIVO GERAL

● O objetivo principal da Feira de Ciências é instigar e promover o interesse dos
alunos da Educação Básica e Educação Profissional e Tecnológica de escolas da rede
pública e privada, pela Ciência, em geral, aperfeiçoando a capacidade investigativa
sobre problemas de âmbito local, nacional e mundial; permitindo a ampliação dos
seus conhecimentos sobre um leque variado de temas de caráter transversal e
interdisciplinar por meio da pesquisa.

3. DA PARTICIPAÇÃO

3.1. Podem participar do evento, os estudantes da educação básica, técnica,
profissional, regularmente matriculados, na rede pública e privada;

3.2. É vedada a participação dos membros da Comissão Organizadora SNCT - 2021;

4. DA INSCRIÇÃO

4.1. A inscrição é gratuita e estará aberta de 08 de Outubro a 20 de Outubro, e é
obrigatório que o trabalho se enquadre no tema da semana de ciências: “A transversalidade
da ciência, tecnologia e inovações para o planeta";
4.2. As inscrições podem ser feitas de forma individual, na plataforma da SECITEC 2021;

4.2.1. Cada equipe deverá ser composta por 01 (um) orientador responsável, que pode ser
um professor ou um bolsista, e por até 05 (cinco) alunos, sendo que apenas o orientador
deverá realizar a inscrição, informando os dados (nome completo, CPF, e-mail e telefone),
dos demais componentes;
4.3 O orientador deverá realizar inscrição via formulário disponibilizado dentro da
plataforma da SECITEC 2021, no endereço:



https://www.even3.com.br/secitecbrumado2021;
4.4 4.3.1. O vídeo deverá ser anexado no ato
4.4.1. O vídeo deverá ser anexado no ato da inscrição e em formatos compatíveis com
o YouTube, tais como “.MP4” “AVI” “WMV”;
4.4.2. O professor orientador poderá ser responsável por até 02 projetos. Os alunos poderão
participar de um único projeto;
4.4.3. O arquivo deverá ser nomeado com o título do projeto, local/município, série e o
nome da escola. Deverá ter de 5 a 10 minutos de duração, filmado na posição horizontal
com qualidade full HD ou superior;
4.4.4. Em caso de dificuldade no upload do arquivo deverá ser inserido o link do arquivo
no ato da inscrição, que possibilite o download do mesmo;
4.5 Todo o processo do evento ocorrerá de forma virtual;

5. DO PROCESSO SELETIVO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

5.1. Serão selecionados apenas 30 trabalhos para apresentação na Feira de Ciências;
5.2. Os trabalhos que apresentarem indícios de plágio ou cópia explícitos, será
desclassificado;
5.3 Para a seleção dos trabalhos, será realizada uma avaliação levando-se em conta os
seguintes critérios:

Critérios Nota

Produção e organização do vídeo (qualidade do som e imagem, linguagem e
objetividade)

2,0

Adequação ao tema 1,0

Habilidade de comunicação e expressão 2,0

Contribuição científica 3,0

Criatividade/ Originalidade 2,0

Nota máxima 10,0

5.4. A avaliação será realizada por 3 avaliadores, os quais atribuirão notas, conforme tabela

https://www.even3.com.br/secitecbrumado2021;


acima. O resultado final será a média aritmética das notas dos avaliadores. Os finalistas serão os
representantes dos trabalhos com maior média final;

5.5. Em caso de empate, a equipe com a melhor nota de contribuição científica será
considerada vencedora. Continuando o empate, o próximo critério de desempate será a
criatividade/ originalidade, seguido por habilidade de comunicação e expressão, produção e
organização do vídeo e por fim a adequação ao tema. Caso o empate persista em todos os
critérios, será declarado vencedor o primeiro trabalho inscrito.
5.6. O resultado da seleção será divulgado via site do Campus Brumado:
https://portal.ifba.edu.br/brumado e instagram @campusbrumado;
5.7 Não caberá recurso quanto ao processo seletivo.

6. TERMOS

6.1. Para a Feira de Ciências será exigido o termo de uso de imagem e som, com
veiculação livre nas mídias;
6.1.1. No ato da inscrição o participante declara se responsabilizar pelos direitos autorais e
que não fere direito de imagem de terceiros, nem incorrer em plágio. Além disso, cede
direito ao IFBA- Campus Brumado, em divulgar gratuitamente a sua produção, caso seja
selecionada. Sendo assim, concorda em ceder direito de imagem e som.

7 EXPOSIÇÃO
7.1. Os trabalhos que atenderem aos critérios dos itens 3, 4 e 5 serão publicados de forma
virtual no decorrer da semana do evento SNCT - 2021, entre os dias 03 a 05 de novembro
de 2021, através do Canal do IFBA Campus Brumado no Youtube.

8 PREMIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

8.1 A participação na mostra de ciências gerará certificado de participação para todos
os inscritos. Além desta certificação, serão premiados os três primeiros colocados, do
seguinte modo:

1) Equipe classificada em 1º lugar :
a) Um curso em plataforma “on line” - 1 curso para cada membro

da equipe;
2) Equipe classificada em 2º lugar:

a) medalhas de participação + certificado;
3) Equipe classificada em 3º lugar:

a) medalhas de participação + certificado.



8.2 Dos Resultados:

Os resultados serão amplamente divulgados nas redes sociais do IFBA Campus
Brumado, e os ganhadores serão contactados através do e-mail e telefone do orientador.

9 CRONOGRAMA

Inscrição e envio dos trabalhos 08 a 20 de Outubro

Seleção dos trabalhos 21 a 23 de Outubro

Divulgação dos resultados 25 de Outubro

Apresentação dos trabalhos 05 de Novembro - entre 13h e 16h.

10 . DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. O ato de inscrição dos trabalhos implica na integral aceitação por parte dos inscritos
nos termos deste Regulamento.

10.2. Caso ocorram dúvidas ou exista a necessidade de maiores esclarecimentos sobre a
Mostra de Ciências, entre em contato pelo email: secitec.brumado@gmail.com;

10.3. Casos omissos serão avaliados e julgados pela Comissão Organizadora;

Desde já agradecemos o interesse na I Mostra de Ciências do Campus Brumado e contamos
com sua participação.

PROF. RUI PEREIRA SANTANA

Diretor Geral - IFBA - Campus Brumado

mailto:secitec.brumado@gmail.com

