


Com  o  intuito  de  promover,  cada  dia  mais,  a  integração  de  ações,  projetos  e  programas

desenvolvidos nas escolas,  a Gerência de Educação Básica (GEBAS-SMED) e a Gerência de

Educação  Integral,  Direitos  Humanos  e  Cidadania  (GEDC-SMED),  em  parceria  com  a

Coordenação de Divulgação Científica  da Estação Ecológica da UFMG, resolvem,  em evento

único, reunir a  7ª FCC&T (Feira de Ciências, Cultura e Tecnologia) e a 3ª FECATEC (Feira

Interinstitucional de Ciências Aplicadas e Tecnologias) na Mostra de Investigação Cientícia

Escolar. 

Sendo assim, estão convidados professores, educadores, monitores e  estudantes  das  escolas

municipais  de  Belo  Horizonte,  a  inscreverem  seus  projetos  de  pesquisa  na  MOSTRA  DE

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA ESCOLAR - 7ª FCC&T e 3ª FECATEC.  O evento será aberto à

participação e visitação da comunidade escolar em geral.

IMPORTANTE:

1.  Lembre-se  de  acordar  e  definir  com  a  direção  e  coordenação  pedagógica  os  termos  e

condições de sua participação!

2. Para além das equipes do EF/GEBAS/GCPF e NCMA/GEDC da SMED, conte também com os

vários parceiros envolvidos nos projetos da escola para o suporte ao desenvolvimento de sua

pesquisa.

3. Para cada projeto/grupo de participantes, preencha um formulário em separado.

3.  Acesse  o  site:  https://sites.google.com/a/pbh.gov.br/ecoescola-bh/home e  o  blog

fcctpbh.blogspot.com.br   para conhecer detalhes e a atualização da organização da  mostra, bem

como as datas dos encontros de formação.

(em construção).

4. Prazo limite do preenchimento do formulário de inscrição de trabalhos para a exposição na

mostra - 19 de junho de 2017 (caso haja necessidade, este prazo poderá ser prorrogado).

1. EVENTO 

A  MOSTRA DE  INVESTIGAÇÃO  CIENTÍFICA ESCOLAR  -  7ª  FCC&T  e  3ª  FECATEC visa

estimular  as  experiências  de  produção  do  conhecimento  que  se  realizam  em  parceria  com

instituições educativas formais e não formais, valorizando a dimensão educadora da cidade. A

proposta metodológica da MOSTRA DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA ESCOLAR - 7ª FCC&T e

3ª FECATEC transcende as práticas mais usuais de exposições de trabalhos e consiste em um

processo  de  mediação  pela  cultura  científica  que  culmina  em  uma  semana  de  atividades

integradas  e  interdisciplinares.  Espera-se que  o  processo  de  produção  do  evento  estimule  a

http://fcctpbh.blogspot.com.br/
https://sites.google.com/a/pbh.gov.br/ecoescola-bh/home


apropriação, pelos estudantes, dos espaços da cidade pela dimensão da cultura científica, além

de contribuir para fomentar o fluxo de produção e interação entre os estudantes expositores e os

visitantes da MOSTRA DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA ESCOLAR - 7ª FCC&T e 3ª FECATEC.

O evento acontecerá nos dias 21 e 22 de setembro de 2017 e consiste em uma mostra de, no

máximo, 96 trabalhos científicos, selecionados a partir do presente edital que orienta as fases de

desenvolvimento,  registro  e  apresentação/exposição  dos  projetos  de  pesquisa,  oficinas  e

apresentações culturais. 

2. DO PÚBLICO ALVO 

- estudantes, monitores, educadores e professores das escolas municipais de Belo Horizonte para

inscrição e seleção de trabalhos, visitação das exposições e participação nas oficinas; 

- Docentes e discentes do ensino superior e comunidade em geral para visitação das exposições

e participação nas oficinas.

3. DO TEMA 

A proposta da MOSTRA DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA ESCOLAR - 7ª FCC&T e 3ª FECATEC

apresenta  a  amplitude e a interconexão de diferentes  áreas do conhecimento científico  e  da

cultura, reafirmando a cidade como agente produtor e disseminador de conteúdo de educação.

Portanto,  o  tema é  de livre  escolha.  A realização  da mostra  busca incentivar  os  docentes  e

discentes  das  escolas  municipais  de  Belo  Horizonte  a  investigarem  as  principais  questões

relacionadas às ciências, sustentabilidade e tecnologias socioambientais. Podem ser abordados,

entre  outros,  temas  relacionados  às  seguintes  áreas:  Ciências  Naturais,  Sociais,  Humanas,

Exatas, Espaciais, Tecnologia, Cultura e Conhecimento Geral. 

A Mostra tem como meta principal, incentivar a relação entre a escola, a pesquisa e a cultura

científica, a Estação Ecológica e a cidade de Belo Horizonte. 

Visando  uma  formação  acadêmica  atualizada  e  o  protagonismo  docente  e  discente  é

imprescindível que o desenvolvimento dos trabalhos esteja em consonância com as etapas do

método científico. 



4. DA CARACTERIZAÇÃO DOS TRABALHOS

4.1. Do Formato dos Trabalhos 

Os trabalhos deverão assumir os formatos especificados abaixo: 

A) Mostra

O formato de Mostra consiste na apresentação de trabalhos na forma de pequenos experimentos

didáticos, resultados de trabalhos investigativos, protótipos, entre outros. Os trabalhos deverão ser

apresentados de forma acessível,  lúdica,  dinâmica e interativa.  Para composição do trabalho,

materiais  diversos  poderão  ser  utilizados,  preferencialmente  aqueles  ecologicamente  corretos,

para  serem manuseados, interpretados ou discutidos com os visitantes. A critério da organização

do evento será fornecido para cada equipe um espaço para a apresentação dos trabalhos.  A

Mostra ocorrerá na Estação Ecológica da UFMG, em estandes, salas de aula, Olaria e outros

espaços. 

OBS.  Em  nenhuma  hipótese,  seja  nos  estandes  ou  em  outros  locais,  será  permitido  que

qualquer  trabalho  ocupe  espaço  maior  do  que  o  da  área  oficial  (2m de largura x1m de

profundidade x2m de altura)  oferecida  pela coordenação do evento. 

B) Banner digital (Pôster)

O pôster deverá expressar o conteúdo do trabalho, ou seja, introdução, objetivos, metodologia,

resultados e conclusões apresentadas através de um breve texto e de imagens ilustrativas. O

tamanho de cada pôster será de 60 cm a 90 cm de largura por 90 cm a 1,20 cm de comprimento. 

O layout (a estrutura) dos pôsteres deverá conter os seguintes tópicos de identificação: 

I. Título do trabalho; 

II. Nome do Prof. Coordenador e/ou orientador; 

III. Nome dos autores;

IV. Apresentação do projeto: introdução, objetivos, metodologia, resultados e conclusões;

V. Apoio/Parcerias; 

VI. Logomarca da Estação Ecológica da UFMG e da Prefeitura de Belo Horizonte

VII. Referências bibliográficas.



C) Relatório Técnico (Diário de Bordo) 

O Diário de Bordo é um caderno ou pasta no qual o grupo de estudantes registra as etapas do

desenvolvimento do projeto de pesquisa. Este registro deve ser detalhado e preciso, indicando

datas  e  locais  de  todos  os  fatos,  passos,  hipóteses  levantadas,  corroboradas  ou  refutadas,

descobertas e indagações, investigações, entrevistas, testes, resultados e respectivas análises.

Como o próprio nome diz, este é um Diário que será preenchido ao longo de todo o trabalho,

trazendo as anotações, rascunhos, registro em foto e quaisquer ideias que possam ter surgido no

decorrer do desenvolvimento do projeto. O Diário não precisa ser realizado no computador, e as

anotações podem ser feitas em um caderno. O Diário de Bordo será manipulado pelos visitantes e

avaliadores, portanto deve ter capa mais resistente.

O  Diário  de  Bordo  não  deve  ser  enviado  para  a  coordenação  da  MOSTRA  DE

INVESTIGAÇÃO  CIENTÍFICA  ESCOLAR  -  7ª  FCC&T  e  3ª  FECATEC,  mas  deverá  ser

apresentado durante a Mostra quando será um dos tópicos na avaliação dos trabalhos. 

4.2. Do Conteúdo dos Trabalhos

Os  trabalhos  deverão  conter  o  texto  do  projeto  de  pesquisa,  em  fonte  Arial,  tamanho  12,

espaçamento de 1,5, contendo os seguintes itens:

-  Título;  nome  completo  do  professor/a  orientador/a;  nome  dos  estudantes  autores  (caso  já

possua); nome da escola; objetivos; metodologia e referências.

Obs. Os coordenadores da MOSTRA DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA ESCOLAR - 7ª FCC&T e

3ª FECATEC e monitores da Estação Ecológica da UFMG (EECO/UFMG) prestarão assessoria

aos professores e educadores orientadores sobre o desenvolvimento e formatação dos trabalhos.

Outros canais serão utilizados para o acesso às orientações.

5. DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE TRABALHOS 

FASE I – Inscrição do Pré-projeto

5.1  -  Cada professor/a  orientador/a  tem até  a  23h59 do  dia  19  de  junho  de  2017  para

inscrever  seus  projetos  de  pesquisa.  Os  96  (noventa  e  seis)  primeiros  inscritos  serão

contemplados.

5.2 - Cada grupo de trabalho deverá apresentar um número limitado de,  no máximo, 6 (seis)

integrantes no estande para a  exposição do trabalho e no mínimo 4 (quatro) integrantes. 

5.3 - O modelo da ficha de inscrição poderá ser visualizado no anexo 1.



5.4  - As  inscrições  serão  feitas  via  formulário  google.docs através  do  link

https://docs.google.com/a/pbh.gov.br/forms/d/1ShwMmj42EZVi_-YP7kOxviX2eIV-

XU84EjQ6AZQNmEM/edit?ts=59025e00#responses

ou  do  forumulário  impresso  anexo  1  deste  documento.  O  formulário  impresso  poderá  ser

encaminhado, via malote, para o endereço:

MOSTRA DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA ESCOLAR

Secretaria Municipal de Educação – SMED. Sala 414. 4º andar.

Rua Carangola - 288 /sala 414 / Bairro Santo Antônio. CEP: 30330-240

Aos cuidados da Comissão de Organização MICE/2017 - SMED/PBH

5.5  -  Somente serão aceitos  trabalhos enviados fora do prazo de inscrição caso ainda

restem vagas para ocupação dos estandes da  MOSTRA DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

ESCOLAR - 7ª FCC&T e 3ª FECATEC. 

5.7  -  O  resumo  do  trabalho  deverá  conter  os  itens  destacados  no  4.2.,  sendo  que  os/as

coordenadores/as do trabalho na escola poderão contar com o suporte das equipes da SMED e

da EECO/UFMG para o desenvolvimento do trabalho e sua formatação final.

REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA

5.8- Para os cursistas inscritos através das formações da FECATEC, nos dias 02 e 09 de maio,

iniciam-se os encontros de formação* (manhã ou tarde, à escolha do/a participante) para todos/as

os/as interessados/as,  mesmo que não tenham feito  a inscrição pelo formulário  enviado para

exposição de trabalhos.  Os encontros são coordenados,  em tempos e espaços diferenciados,

pelas equipes do Ensino Fundamental (GEBAS/GECPF – organizados por pólos de formação) e

pela equipe do NCMA/GEDC na EECO/UFMG. Os encontros servem para as orientações gerais

sobre o processo de participação com a exposição de trabalhos, orientações para a qualificação

do processo de elaboração e desenvolvimento dos projetos de investigação científica na escola e

reflexão  e  práticas  ligadas  à  Educação  em Ciências  e  Investigação  Científica  Escolar.  Os/as

participantes escolhem livremente onde irão participar e quando.

Horários:

Manhã: 8h30 às 11h.

Tarde: 13h30 às 16h.

Os interessados deverão escolher um dos horários. 

https://docs.google.com/a/pbh.gov.br/forms/d/1ShwMmj42EZVi_-YP7kOxviX2eIV-XU84EjQ6AZQNmEM/edit?ts=59025e00#responses
https://docs.google.com/a/pbh.gov.br/forms/d/1ShwMmj42EZVi_-YP7kOxviX2eIV-XU84EjQ6AZQNmEM/edit?ts=59025e00#responses


*Não é necessária inscrição prévia para participação dos encontros de formação.

FASE II  – Envio dos Projetos de Pesquisa para compor a exposição de 96 trabalhos na

MOSTRA DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA ESCOLAR - 7ª FCC&T e 3ª FECATEC

5.9 - De 1º a 8 de agosto – Envio de e-mail com o projeto de investigação científica completo e na

versão final. Os trabalhos deverão estar de acordo com os seguintes critérios:

a) Qualidade científica evidenciada pela explicitação do problema investigado, os procedimentos

de investigação e observância às Normas da ABNT; 

b) Criatividade  e  inovação  evidenciadas  pela  explicitação  de  uma  questão  justificada  em

sua relevância social e aplicação exemplar na comunidade. 

5.10-  Os/as  professores/as  educadores/as  responsáveis  pelos   trabalhos   inscritos   serão

notificados  via  e-mail,  no  dia 15  de  agosto sobre  o  de  acordo  de  seu/s  trabalho/s  e  serão

convocados para a reunião do dia 22 de agosto de 2017 para alinhamento e orientações finais.

6. DA COMISSÃO JULGADORA

A EECO/UFMG e SMED definirão sobre a composição da comissão julgadora.

7.  DA APRESENTAÇÃO E JULGAMENTO DOS TRABALHOS SELECIONADOS 

7.1.  Todos  os  responsáveis  cujas  inscrições  forem  contempladas estão  convidados  a

comparecer ao local do evento, no dia 20 de setembro de 2017, às 18 horas para o evento de

abertura,  credenciamento  e  recebimento  do  material.  Na  oportunidade  desta  data,  os

selecionados para a exposição do dia 21, poderão montar seus estandes de 8h às 17h.  

7.2. Os trabalhos contemplados deverão ser apresentados nos dias  21 e 22 de setembro de

2017, durante o horário de funcionamento da Mostra. 

Obs.: Somente após a obtenção do quadro final de inscrição dos trabalhos é que será possível

distribuí-los, em diálogo com os/as responsáveis, em cada um dos dias ou, se necessário for, nos

dois  dias  da  mostra.  Os  critérios  para  o  assento  do  trabalho  em  quaisquer  das  datas  são:

disponibilidade do/a responsável e demanda de material/is a serem instalados para garantir as

condições necessárias à exposição do trabalho na mostra.

7.3. A apresentação dos trabalhos deverá ser feita somente pelos estudantes, sob a orientação do

professor/a, educador/a, monitor/a. 



7.4. Durante os dois dias de exposição, uma comissão julgadora irá classificar os trabalhos, de

acordo com os critérios citados  no  item 5.9 e 7.6

7.5.  A  comissão  julgadora  no  momento  que  estiver  percorrendo  os  estandes  não  estará

identificada. 

7.6. Os trabalhos serão julgados de acordo com os seguintes critérios: 

 Qualidade  científica  evidenciada  pela  explicitação  do  problema  investigado,  os

procedimentos de investigação e observância às normas da ABNT; 

 Criatividade e inovação evidenciadas pela explicitação de uma questão justificada em sua

relevância social e aplicação exemplar na comunidade; 

 Clareza e objetividade na apresentação de trabalhos; 

 Qualidade científica dos pôsteres e do relatório técnico (diário de bordo); 

 Engajamento da equipe durante o evento; 

 Organização e apresentação do estande;

 Preservação, limpeza e higienização do ambiente durante e após o tempo de exposição;

 cuidado com a segurança e saúde dos expositores e visitantes.

8. DA PREMIAÇÃO 

A comissão organizadora da MOSTRA DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA ESCOLAR - 7ª FCC&T

e  3ª  FECATEC está  convicta  que  a  maior  premiação  será  a  divulgação   dos  trabalhos  de

investigação científica escolar de estudantes e professores do município de Belo Horizonte, a

elevação da autoestima dos/as participantes, a interação entre comunidade e escola, e o seu

consequente reconhecimento. 

Todos os trabalhos apresentados na Mostra receberão um certificado de participação (estudantes

e orientadores). 

De acordo com os critérios já estabelecidos, a comissão julgadora classificará os três projetos de

investigação científica de destaque e os grupos responsáveis receberão, além dos certificados,

troféus e/ou medalhas. 

Os  primeiros  colocados  poderão  ser  convidados  e  serem incentivados  a  apresentar  os  seus

trabalhos em outras Mostras da UFMG, no estado e/ou em outras regiões do país.



A divulgação dos resultados dos trabalhos vencedores ocorrerá em dia e horário a ser divulgado

em tempo hábil. 

8. DO CRONOGRAMA

 As  datas  e  locais  de  reunião  dos  participantes  são  definidas  em  cronogramas

próprios da 7ª FCC&T e da 3ª FECATEC.

 Dias do evento: (responsável pelo transporte: PBH para Crianças; almoço e lanche

d@s estudantes: escola)

1º DIA: 21 de setembro, de 8h às 16h.

2º DIA: 22 de setembro, de 8h às 16h.

 Premiação: A DEFINIR.

 22 de setembro – desmontagem do material das escolas e instituições participantes até as

18h.

 23 de setembro – desmontagem dos estandes pela EECO/UFMG.

9. PARTICIPAÇÃO EM OUTROS EVENTOS E MÍDIAS 

Os  trabalhos  selecionados  poderão  ser  inscritos  em  outras  Feiras  e  Mostras  municipais,

estaduais,  nacionais  e  internacionais  sob a  coordenação  da equipe técnica  da  MOSTRA DE

INVESTIGAÇÃO  CIENTÍFICA  ESCOLAR  -  7ª  FCC&T  e  3ª  FECATEC,  que  será  a  única

responsável  pela  interlocução com os organizadores.

A coordenação  da  MOSTRA DE INVESTIGAÇÃO  CIENTÍFICA ESCOLAR -  7ª  FCC&T e  3ª

FECATEC orientará as modificações necessárias visando uma melhor qualificação dos trabalhos.

Os  trabalhos  selecionados  deverão  enviar,  dentro  do  prazo  estabelecido,  à  coordenação  da

Mostra  toda  a  documentação  requerida  para  as  inscrições  nos  outros  eventos.  O  não

cumprimento dos prazos implicará em desclassificação da equipe. O translado e hospedagem dos

participantes não será de responsabilidade da coordenação da Mostra, que no entanto, tentará a

captação de recursos  junto aos seus parceiros para a realização da atividade.

A veiculação de qualquer  matéria na mídia  deverá ser  autorizada pela  Estação Ecológica da

UFMG juntamente com a Secretaria Municipal de Educação. É obrigatória a inclusão da marca

Estação Ecológica/UFMG e da Secretaria Municipal de Educação/PBH como organizadores da

Mostra e a inclusão de seus parceiros, em especial, o Conselho Nacional de Desenvolvimento da

Pesquisa, o CNPq. 

mailto:d@s


Anexo 1
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Educação
3246-6812 / 3277-8854 (telefax)

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA IMPRESSÃO, PREENCHIMENTO E ENVIO POR MALOTE 
MOSTRA DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA ESCOLAR - 7ª FCC&T e 3ª FECATEC

(somente em caso de impossibilidade de preenchimento do formulário eletrônico)

TÍTULO DO TRABALHO: _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

NOME DA ESCOLA:_____________________________________________________________________

REGIONAL: _________________________________

NOME DO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO:

______________________________________________________________________________________

TELEFONES DE CONTATO DO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO (de preferência, celular):

______________________________________________________________________________________

E-MAIL DO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO:

______________________________________________________________________________________

SELECIONE A CATEGORIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO (A escola poderá se inscrever com uma

turma completa ou com um grupo menor de estudantes): 

 (  ) TURMA 

 (  ) GRUPO 

NÚMERO DE ESTUDANTES INSCRITOS: ______________ (no mínimo 04 e no máximo 06)
CICLO/MODALIDADE/PROGRAMA:

(   ) Educação Infantil
(   ) 1° ciclo
(   ) 2° ciclo
(   ) 3° ciclo
(   ) EJA JUVENIL
(   ) EJA
(   ) PEI
(   ) PEA
(   ) Outro (identifique)



RESUMO  DO  TRABALHO (máximo  de  800  palavras)  -  O  resumo  deverá  conter:  título  do  projeto,
introdução, objetivos, metodologia e referências:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Belo Horizonte, _____de _______________  de 2017

___________________________                                   ___________________________
     Assinatura do responsável                                                  Assinatura do diretor



DICAS IMPORTANTES: 

 Leia atentamente todo o edital para conhecer a organização e o funcionamento da  MOSTRA DE

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA ESCOLAR - 7ª FCC&T e 3ª FECATEC;

 É bom lembrar que os trabalhos a serem inscritos devem se adequar às regras do evento; 

 Escolha   temas  que   sejam  do   seu   domínio,   de   fácil   apresentação,   de   interesse   e

compreensão dos participantes; 

 Fique atento ao cronograma para não perder os prazos; 

 Faça a revisão  dos  materiais  (ficha  de  inscrição,  banner  e  diário  de  bordo),  a  fim  de  evitar  o

esquecimento de algum item importante, de erros gramaticais, de ortografia,  de ilustrações e de
formatação; 

 Pense em um cronograma para a confecção dos materiais. Assim que o trabalho for selecionado

comece a preparação dos materiais para a exposição na Mostra. 

 Todos os procedimentos como experimentos, maquetes e os banners devem ser testados

com  antecedência para evitar imprevistos desagradáveis ou acidentes; 

 Faça uma escala para o grupo de estudantes para se revezarem na apresentação dos trabalhos ao

longo do/s dia/s da Mostra. Este planejamento evita ausências e fadiga nos locais de apresentação
e  possibilita  que  todos  os  envolvidos  na  exposição  possam  conhecer  os  demais  trabalhos  e
participar do circuito de atividades da mostra; 

 Os  trabalhos  deverão  ter  embasamento  científico,  pois  a  imersão  na  cultura  científica  dos

participantes e visitantes é um dos propósitos da mostra. Assim, é recomendável evitar crendices,
invencionices, obscurantismos, excesso de improvisos e “achismos” na apresentação dos trabalhos;

 Manter a limpeza e a ordem dos ambientes onde os trabalhos serão apresentados durante o evento

deve ser um compromisso de todos e será um item avaliado;  

 A MOSTRA DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA ESCOLAR - 7ª FCC&T e 3ª FECATEC envolve a

participação direta de dezenas de pessoas (coordenação, professores, orientadores, pedagogos,
pesquisadores, estudantes, parceiros,  monitores e outros educadores)  e  a  presença  de  milhares
de visitantes em um fluxo contínuo, o que obviamente demanda a necessidade e a disposição
permanente de uma  infraestrutura  considerável  e  o máximo  de  organização,  para não ficarmos
sujeitos a falhas, limitações e imprevistos. Portanto, reconhecer o desafio e colaborar para otimizar
e  potencializar  recursos  humanos  e  materiais  deve  se  constituir  em  um  compromisso  e
responsabilidade de todos os participantes; 

 Toda  participação  em todas  as  fases  e  todos  os  trabalhos  da  MOSTRA DE INVESTIGAÇÃO

CIENTÍFICA  ESCOLAR  -  7ª  FCC&T  e  3ª  FECATEC  são  importantes  e  fundamentais.  O
fundamental   é   a intenção pedagógica e curricular envolvida,   a  dedicação,  o empenho,  a
pluralidade  de possibilidades e  a oportunidade  de  aprender  e  de  se  aperfeiçoar.  Assim,
procure apoiar, elogiar e reconhecer o lado positivo do que é feito pelos outros. Evite críticas que
não sejam construtivas, julgamentos pré-concebidos e desrespeitos aos trabalhos de terceiros.



Comissão Organizadora
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Profa. Noara Castro

Prof. Ronaldo Guimarães Costa

GEDC/NCMA

Profa. Arminda Aparecida de Oliveira

Profa. Adriana Moura

Profa. Alcione da Anunciação Caetano

Profa. Vanessa Barboza de Araujo

ESTAÇÃO ECOLÓGICA/UFMG

Prof. Baeta Neves

Prof. Bernardo Machado Gontijo

Prof. Marcel Giovanni Costa França

CONTATOS: 

GCPF/GEBAS - ENSINO FUNDAMENTAL
Acesse o blog: fcctpbh.blogspot.com.br
e-mail: ronaldo.costa@pbh.gov.br
(31) 32778854

Núcleo Cidade e Meio Ambiente - NCMA
Gerência de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania - GEDC
Secretaria Municipal de Educação – SMED. Sala 414. 4º andar.
Rua Carangola - 288 /sala 414 / Bairro Santo Antônio. CEP: 30330-240
[55] (31) 3246-6812 e 6811 - ncma@pbh.gov.br 
Prefeitura de Belo Horizonte/MG - Brasil
Acesse nosso site: https://sites.google.com/a/pbh.gov.br/ecoescola-bh/home para conhecer detalhes sobre 
a  MOSTRA DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA ESCOLAR – III FECATEC/7ª FCC&T

Estação Ecológica da UFMG 
Av. Pres. Antônio Carlos,6627 – Campus UFMG – cep 31270901
www.ufmg.br/estacaoecologica   - eeco@reitoria.ufmg.br    – (31) 3409-2295
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