I Fecipampa – Feira de Ciências do Pampa
I Circular – 30/03/2021
Os membros do Comitê científico do Profecipampa (Programa de Feiras
de Ciências da Unipampa) da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proext) da
Universidade Federal do Pampa (Unipampa) anunciam a realização da I
Fecipampa – Feira de Ciências do Pampa. A Fecipampa é fruto da articulação
entre os campi da Unipampa a partir das edições anteriores de Feiras de
Ciências realizadas pelos campi Bagé, Caçapava do Sul, Dom Pedrito e
Uruguaiana. A realização da mesma será totalmente virtual e contará com o
apoio interno da Unipampa e com recursos financeiros do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico por meio da chamada CNPq/MCTI nº 17/2020 - Feiras de Ciências
e Mostras Científicas, a qual visa promover eventos e ações de popularização
da ciência e tecnologia que estimulem a curiosidade científica, o raciocínio
científico e a capacidade de inovação, contribuindo para a divulgação do
conhecimento, considerando as especificidades locais/estaduais.

Formas de participação
Para participação na Fecipampa, os trabalhos de alunos da Educação
Básica deverão ser selecionados previamente a partir das Feiras Integradoras
realizadas nos dez campi da Unipampa. As inscrições para as Feiras
Integradoras poderão ocorrer de três formas:
a) Secretarias municipais, coordenadorias de regionais de educação e
equipes das Feiras Integradoras realizam de forma integrada um
evento municipal e selecionam trabalhos para as Feiras Integradoras;
b) Secretarias municipais realizam a seleção de trabalhos nas Feiras
escolares e inscrevem diretamente em uma das Feiras Integradoras;
c) Professores orientadores inscrevem o trabalho diretamente em uma
Feira integradora, se seu município não realizou um evento
municipal.
Dessa forma, os trabalhos selecionados que seguirem o fluxo dos itens a)
e b) serão credenciados para uma Feira Integradora e os do item c) passarão
por uma avaliação para serem credenciados ou não em uma Feira Integradora.
A relação de municípios que cada Feira Integradora irá abranger será
definida em conjunto com as Coordenadorias Regionais de Educação e
Secretarias Municipais de Educação e será divulgada na próxima circular.

Formas de avaliação
O quantitativo de trabalhos a serem credenciados nas Feiras Integradoras
e Fecipampa será divulgado nas chamadas de trabalhos específicas de cada
uma das feiras, com previsão de publicação para a segunda quinzena de abril.

Na Fecipampa, a avaliação dos trabalhos será realizada com base no
resumo (enviado no momento da inscrição do trabalho), na apresentação oral
dos estudantes e no material exposto durante a apresentação (pôster, cartazes,
maquetes, experimentos entre outros).
Nas chamadas serão disponibilizas rubricas avaliativas que serão usadas
pelos avaliadores, as quais procurarão avaliar, principalmente, se o trabalho
apresenta:
a) um problema, descreve uma investigação autoral, explicita as relações
entre os dados e as conclusões e faz uso de bases teóricas,
proporcionando novas ideias sobre o mundo natural a partir do diálogo
entre o conhecimento empírico e o científico;
b) justificativas aceitáveis e relevantes para uma investigação ou
atividade autoral e inovadora;
c) dados que constituem evidências para os resultados apresentados;
d) resultados e conclusões que são coerentes entre si.
Sugere-se que os trabalhos tenham um caráter investigativo. Isto é, que
a proposta surja de um problema bem delineado e que contenha procedimentos
de coleta e análise de dados. De preferência que esse problema faça parte da
realidade dos alunos e propicie argumentações e procedimentos científicos
como competências em alunos(as) da Educação Básica.
Os trabalhos não precisam, necessariamente, ser oriundos do conteúdo
que está sendo trabalhado em sala de aula. Podem ser inscritos trabalhos
desenvolvidos a partir de projetos de ensino executados fora do ambiente da
sala de aula, desde que possuam um orientador e contribuam, de modo geral,
na formação integral dos(as) alunos(as).
Serão aceitos trabalhos das seguintes categorias:
●
●
●
●
●
●

Educação Infantil,
Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano),
Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano),
Ensino Médio,
Ensino Técnico Integrado,
Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Serão aceitos trabalhos sobre a área de Ciências da Natureza e
Matemática e suas Tecnologias. No entanto, é incentivado fortemente a relação
com outras áreas do conhecimento (Ciências Humanas, Linguagens e Códigos
e suas Tecnologias).

Cronograma das principais atividades
Atividades
Reuniões com CREs e SMDEs
Lançamento do PROFECIPAMPA
Período de inscrições para as Feiras Integradoras
Feiras Integradoras
Fecipampa

Datas
01/04/2021 – 15/04/2021
23/04/2021 – 10:00h
07/06/2021 – 25/06/2021
02/08/2021 – 31/08/2021
01/10/2021

Apresentadas as formas de participação, algumas informações sobre o
processo de avaliação e as principais datas, se inicia o processo de divulgação
e planejamento da I Fecipampa, a qual está sendo planejada coletivamente. Nas
próximas semanas se iniciará o contato com as Coordenadorias Regionais de
Educação e Secretarias Municipais de Educação para a definição de alguns
encaminhamentos, tais como: relação de municípios que cada Feira Integradora
vai abranger, o tipo de plataforma virtual que será utilizada, orientação aos
professores das Educação Básica que desejam participar das Feiras de Ciências
e apresentação de trabalhos; formas de avaliação dos trabalhos; números de
trabalhos por escolas; números de alunos por trabalhos; formas de premiação
etc.
A segunda circular, também prevista para abril, irá tratar dos
encaminhamentos sobre os pontos elencados no parágrafo anterior e de outros
que forem levantados, principalmente pelas Coordenadorias Regionais de
Educação e Secretarias Municipais de Educação.
Por fim, destaca-se que será realizado evento virtual de lançamento do
Profecipampa (Programa de Feiras de Ciências da Unipampa) da Pró-Reitoria
de Extensão e Cultura (Proext) da Universidade Federal do Pampa (Unipampa)
no dia 23 de abril de 2021 à 10 horas.
Mais informações e atualizações podem ser obtidas pelo site programa
Proext: sites.unipampa.edu.br/proext/.

Bagé, 31 de março de 2021.

Aline Lopes Balladares (Unipampa – Campus Caçapava do Sul)
Ana Paula Garcia (Unipampa – Campus Alegrete)
Ana Paula Manera Ziotti (Unipampa – PROPPI)
Edson Massayuki Kakuno (Unipampa – Campus Bagé)
Eliade Ferreira Lima (Unipampa – Campus Uruguaiana)
Guilherme Frederico Marranghello (Unipampa – Campus Bagé)
João Carlos Pereira de Moraes (Unipampa – Campus Jaguarão)
Julio Bresolin Marinho (Unipampa – Campus São Gabriel)
Lisete Funari Dias (Unipampa – Campus Dom Pedrito)
Luiz Edgar Araujo Lima (Unipampa – Campus Santana do Livramento)
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Marina Prigol (Unipampa – Campus Itaqui)
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Suene Bernades dos Santos (Unipampa – Campus Caçapava do Sul)
Thiago Cestari (IFFar – Campus São Borja)
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