REGULAMENTO GERAL

FOZ DO IGUAÇU – PR
2018
www.ficiencias.org

TÍTULO I
CONCEITUAÇÃO E FINALIDADE
CAPÍTULO I
Da Conceituação
1º. A FIciências Kids caracteriza-se como uma atividade técnico-científico-cultural,
que promove a realização de uma feira de ciências com objetivos de atualização, fomento e
implementação e desenvolvimento da cultura investigativa para o Ensino Fundamental I,
especificamente 3º ao 5º ano. Tal ação considera a importância da escola como promotora
de desenvolvimento intelectual e social do sujeito e a integração dos anos iniciais com
outros níveis de Ensino, em um mesmo ambiente, essencial para a criança em processo de
formação e para uma mudança significativa no processo de ensino-aprendizagem.

CAPÍTULO II
Dos Objetivos e Finalidades
Art. 2º. Destina-se a estabelecer interações e trocas de experiências entre
estudantes das escolas municipais e particulares de Foz do Iguaçu, e destes para com a
sociedade, por meio da exposição, publicações de produções científicas e culturais
realizadas dentro do contexto educativo e a mobilização da sociedade, buscando:
I – A troca de conhecimento entre estudantes que no exercício do ano estejam cursando o
3º, 4º e 5º ano do Ensino Fundamental I, das instituições públicas ou particulares;
II – a troca de experiência pedagógicas entre professores, propiciando a reflexão do ensino
trabalhado em seu contexto para a melhoria do processo ensino-aprendizagem,
evidenciando práticas diferenciadas de ensino;
III – estimular e fomentar o interesse pela pesquisa, a produção de projetos desde a base;
IV – oportunizar a participação e o envolvimento com eventos de ciência, essenciais para o
processo de ensino-aprendizagem.
V – possibilitar a troca de experiência e conhecimento de novas realidades pelo
participante.
VI – apoiar a formação de cidadãos para a convivência em sociedade, com o respeito ao
outro, reconhecendo as diferenças, respeitando a diversidade.

TÍTULO II
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
CAPÍTULO I
Dos Comitês, Comissões, Atribuições
Art. 3º. A FIciencias Kids será estruturada por Comitês e Comissões que se
constituirão por profissionais da área da educação da Fundação Parque Tecnológico Itaipu
e Secretária Municipal de Educação de Foz do Iguaçu.
Comissão Gestor: constituído por representantes das Instituições realizadoras da
FIciencias. Tem como finalidade dirimir ações administrativas e inovadoras que garantam a
credibilidade, funcionalidade e continuidade do evento.
Comissão Organizadora: constituído por representantes das Instituições de
Ensino Superior realizadoras da FIciencias e da Fundação Parque Tecnológico Itaipu Brasil. Tem como finalidade definir, a partir das deliberações da Secretária Municipal de Foz
do Iguaçu, as ações referentes a operacionalização da Feira.
Os membros da Comissão Organizadora deverão ter a titulação mínima de graduação e
estar vinculado aos projetos, áreas e programas de pesquisa da Fundação Parque
Tecnológico Itaipu - Brasil há no mínimo 12 meses ou serem indicados pela Secretaria
Municipal de Educação de Foz do Iguaçu (SMED).
a) Professores responsáveis ou professores assistentes não poderão fazer parte da
Comissão Técnica.
b) Os membros da Comissão Organizadora serão nomeados pelo representante da FPTI
que integra o Comitê Gestor.

CAPÍTULO II
Dos Participantes
Art. 4º. Considera-se participante, todos que de forma direta ou indireta venham
atuar na FIciencias Kids como: expositores, professor responsável, professor assistente,
membros dos comitês, comissões, visitantes e voluntários.

I - Professor responsável e professor assistente deverão ser maiores de 18 anos de idade.
Não há limite do número de grupos a ser orientado por um mesmo professor responsável e
professor assistente. A participação de um professor assistente é opcional.
II - A inscrição do professor responsável (e professor assistente, caso existir) estará
implícita quando realizar o download da ficha de inscrição no site do ficiencias.
(www.ficiencias.org)
III. Poderão se inscrever estudantes de escolas públicas ou particulares do munícipio de
Foz do Iguaçu - Paraná, Brasil, que no exercício do ano vigente, estejam cursando o 3º, 4º e
5º ano do Ensino Fundamental I.
a) Os estudantes podem participar com trabalhos de pesquisa individual ou em grupo de no
máximo (06) seis.
I - O grupo pode ser constituído por estudantes de séries, níveis ou instituições diferentes;
II - Cada estudante expositor poderá estar inscrito apenas em um trabalho;
III – Após a submissão do trabalho para exposição, não serão permitidas trocas ou inclusão
de integrantes nos grupos. As alterações necessárias de participantes terão prazo máximo
para seu cumprimento.
IV – Serão considerados “Acompanhantes” pessoas (professores, técnicos, estudantes ou
responsáveis) que não estiverem nominadas na Ficha de Inscrição do trabalho. Os
“Acompanhantes” não serão considerados integrantes do grupo,

excluindo-se a

possibilidade de apresentação, premiação e certificação como Expositor.
V - Voluntários serão aceitos para auxiliar na organização do evento, estudantes regulares
do ensino médio ou superior, maiores de 18 anos de idade, por meio de formulário
específico disponível no site, e, mediante a apresentação da documentação requerida para
a atividade descrita no sistema de inscrição online.
a) Todo Voluntário receberá certificação da Feira com a comprovação das horas de
atuação.
VI – Os Visitantes serão devidamente identificados no local da Feira, não havendo
necessidade de procedimento de credenciamento.

Parágrafo único: A Comissão Organizadora e o Comitê Gestor possuem autonomia para
proceder a retirada ou vetar o acesso à Feira de qualquer participante que venha contrariar
as Normas, os Regulamentos e as Instruções Normativas estabelecida pela Itaipu
Binacional e/ou que possam interferir de algum modo no bom andamento do evento.
Parágrafo único - Ao se inscrever no evento o expositor autoriza a FIciencias Kids a utilizar
sua imagem para fins de divulgação da Feira. Uma vez selecionados, os mesmos deverão
apresentar documento de autorização de imagem assinado pelo responsável. Cabe frisar
que sem a entrega deste documento inviabiliza a participação do mesmo.
CAPÍTULO III
Inscrições e Características Funcionais
Art. 5º. As inscrições serão realizadas por meio de formulários específicos
disponibilizados

no

website

www.ficiencias.org,

que

deverão

ser

encaminhados

devidamente preenchidos para o email: formacaodeprofessores2@gmail.com, serão
admitidas as inscrições que atenderem as normas técnicas de elaboração de trabalhos
propostos pela comissão organizadora.

Documentos

Datas

Envio da Ficha de Inscrição e Plano de
Aula elaborado

30 de agosto

Envio do Relatório de Experiência

30 de setembro

Publicação dos projetos finalistas

15 de outubro

Os procedimentos para inscrição serão:
I – Realizar o download da Ficha de Inscrição, do(s) participante(s) envolvido(s):
estudante(s), professor orientador e professor assistente (caso existir), preencher com todas
as informações requeridas e encaminhar para o email.
II - Realizar o download do modelo do Plano de Aula para o planejamento das atividades
que serão desenvolvidos com os estudantes com problematização evidente, a ser enviado
conforme data estipulada. Os trabalhos precisam apresentar relevância

para a

comunidade, sendo que o tema deve partir de uma questão problematizadora que envolva
os estudantes, desperte a curiosidade e que seja significativa para os envolvidos.
III - Relato de Experiência das atividades desenvolvidas após a aplicação das atividades
planejadas até a data estipulada com fotografias. O desenvolvimento da atividade prática
deve incluir considerações reflexivas e considerar itens mínimos: como se deu a escolha do
tema e da questão problema? E a escolha da atividade prática investigativa? Como
aconteceu a sensibilização dos estudantes para o tema e/ou a questão problema? Quais
foram as reações dos estudantes quando envolvidos com a questão e, quando realizaram
as práticas investigativas? Quais situações/comportamentos/atitudes chamaram mais
atenção?
IV – A Ficha de inscrição completa, o Plano de Aula, Relatório da Experiência com
fotografias, serão direcionados para os membros da Comissão Organizadora. Tal Comissão
iniciará o processo de avaliação e seleção dos trabalhos a serem apresentados na etapa
presencial da Ficiencias Kids.
Art. 6°. A Comissão Organizadora confirmará a participação presencial dos trabalhos
selecionados via publicação no site ficiencias.org/ nas respectivas abas: Conheça a feira,
regulamento, documentos 2018, na data do dia 15 de outubro de 2018.

CAPÍTULO IV
Do Plano de aula e Relato de Experiência
§ 1º. O plano de aula deve ser desenvolvido na abordagem do Ensino por
Investigação, de forma interdisciplinar tendo uma pergunta problematizadora como eixo
promotor da curiosidade sob aspectos simples, porém fundamentais no cotidiano dos
estudantes.
I – Os trabalhos selecionados partem de uma atividade desenvolvida pelo professor na
escola, cujo o principal foco é ser uma investigação significativa para a comunidade.

II – O professor deve enviar o Plano de aula nos seguintes moldes;
1. Professor (a):

2. Escola:
3. Turma:
4. Título:
5. Objetivos;
6. Estrutura Curricular;
7. Conteúdos;
8. Tema e problematização;
9. Hipóteses;
10. Tempo Estimado;
11. O que o estudante poderá aprender;
12. Desenvolvimento/Procedimento;
13. Materiais;
14. Dinâmica de Sistematização:
15. Conclusão;
16. Avaliação;
17. Referências Bibliográficas.
O Relatório de Experiência, devem ser elaborados conforme as normas
apresentadas pelo evento no documento intitulado: "Orientações para Elaboração do
Relatório de Experiências - Kids” disponível no site www.ficiencias.org.
III – O Relato de Experiência deve conter:
1. Relato da atividade prática;
2. Percepções sobre a atividade prática realizada com a turma;
3. Qual o nível de interação dos estudantes com a atividade e a forma metodológica
abordada;
4. Foto da atividade em aplicação.
I – A Comissão Organizadora analisará o Plano de Aula e o Relatório de Experiência,
conforme os seguintes critérios: o problema, as hipóteses, o objetivo, a metodologia, a
relevância, a descrição de materiais, o cronograma de atividade, planejamento, a coerência,
e a clareza.
a) A Comissão Organizadora, respaldada pelo Comitê Gestor possui competência de
desclassificar o relatório que não atendam as exigências solicitadas.

II – Os trabalhos selecionados pela Comissão Organizadora,

respaldado pelo Comitê

Gestor da Ficiencias serão expostos na Feira.
III - Os trabalhos selecionados serão apresentados nas datas e local publicados na
programação a ser divulgada no site www.ficiencias.org.
Art. 14. Os Planos de aula deverão atender às seguintes áreas de conhecimento:
Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas e da Natureza (ciência, história e
geografia), Artes e Educação Física.

CAPÍTULO V
Dos Critérios de Seleção dos Trabalhos
Art. 17. Os critérios a serem adotados pela Comissão Organizadora para o
julgamento e classificação dos trabalhos submetidos, tem como referência as normas de
avaliação específica para o Ficiencias Kids. Serão avaliados os seguintes itens: criatividade
da questão problema, o envolvimento dos estudantes, a relevância da temática para os
estudantes e comunidade, o desenvolvimento com base no Ensino por Investigação.
CAPÍY
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
CAPÍTULO I
Art. 18. Os participantes da Feira autorizam, a utilização de seu nome e ou imagem
sem que isto acarrete ônus aos integrantes dos Comitês e Comissões, ou às Instituições
que representam bem como as Instituições Promotoras, estabelecido pela entrega da
Declaração de Uso de Imagem.
Art. 19. O presente regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo
Comitê Gestor. Parágrafo único. Normas, Notas Técnicas e ou Instruções Normativas
poderão complementar o Regulamento da FIciencias a ser aprovado conjuntamente.

Art. 20. Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelo Comitê Gestor,
mediante solicitação das partes interessadas através de requerimento próprio.

