
Foz do Iguaçu, julho de 2019

FICIENCIAS 2019 - EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA FEIRAS AFILIADAS PARA ESTA
EDIÇÃO

A Fundação Parque Tecnológico Itaipu – FPTI, por meio do Comitê Organizador da
Feira de Inovação das Ciências e Engenharias, torna público: Edital para a inscrição de
Feiras Afiliadas à FIciencias.

1 – DO OBJETO
1.1  O  presente  Edital  rege  as  normas  do  Regulamento  Geral  da  FIciencias,  que
estabelece, no Capítulo V, que Instituições de Ensino, de caráter público ou privado,
poderão afiliar-se a FIciencias mediante a Ofício ao Comitê Gestor.
1.2 De acordo com o Regulamento Geral, a FIciencias oferece até 10% das vagas para
a etapa final da Feira, restringindo-se a até 2 trabalhos por Feira afiliada.
1.3 Para este ano a FIciencias contará com 150 projetos finalistas. Portanto, até 15
projetos de Feiras realizadas no Brasil (especificamente os estados do Paraná e Santa
Catarina), limitando-se a até 2 trabalhos por Feira poderão inscrever-se na FIciencias.
2 – INSCRIÇÕES
2.1 - As inscrições serão consideradas a partir do envio de ofício ao Comitê Gestor da
FIciencias por meio do e-mail oficial ficiencias@ficiencias.org.
2.2  –  Em  cada  ofício,  as  Instituições  de  Ensino,  de  caráter  público  ou  privado,
interessadas deverão redigir uma pequena apresentação da Feira que candidata-se a
afiliação, contendo histórico, objetivo e público-alvo da Feira.
2.3 – O período de envio dos ofícios para afiliação a FIciencias é de 05 a 12 de julho
de 2019.
2.4  –  Após  o  anúncio  das  Feiras  Afiliadas  aprovadas  para  a  VIII  FIciencias,  as
organizações  terão  inscrever  normalmente  o  projeto  de  pesquisa,  observando  os
mesmos critérios de inscrição dos demais participantes, e informando o Comitê Gestor
da Feira o nome do trabalho (ou nome dos estudantes/professores) que será enviado.
2.5 – O prazo final  para pré-inscrição dos projetos com envio dos resumos,  é até
31/07/2019.
2.6 –  As adequações, alterações no projeto original devem ser realizadas no período
de 13 de setembro a 13 de novembro de 2019, para que o projeto esteja no mesmo
padrão e configure-se como um expositor da etapa final da FIciencias.
2.6 – Cabe ressaltar que os projetos enviados passarão por avaliação da Comissão
Científica para análise. No entanto, tal análise não terá caráter desclassificatório.



3 - CRONOGRAMA
 

ATIVIDADE DATA

1. Período de inscrição da Feira Afiliada 05 a 12 julho de 2019

2. Período de deliberação 15 de julho de 2019

3. Anúncio das feiras afiliadas 16 de julho de 2019

4.  Período  de  pré-inscrição  do(s)
projeto(s)

17 a 31 de julho de 2019

5. Período de inscrição do(s) projeto(s) 13 de setembro a 13 de novembro de 2019

5 – DISPOSIÇÕES GERAIS
Os casos omissos neste regulamento serão decididos pelo Comitê Gestor.


