PROJETOS CLASSIFICADOS PARA O PROGRAMA SEMENTES DA CIÊNCIA
Agradecemos a todos que submeteram ideias de projetos para participar do programa Sementes da Ciência que acontecerá na VII
FEBIC, durante a fase virtual. Esta etapa acontecerá entre os dias 10 e 11 de agosto de 2022. Abaixo segue a lista dos
classificados para participarem deste programa.
Todos os projetos classificados para o programa Sementes da Ciência receberão no e-mail cadastrado (e-mail de quem submeteu
a ideia do projeto) a carta de aceite e informações importantes a respeito da confirmação de participação no evento (também
poderão baixar estas informações no link Regulamento e Anexos “Informações importantes aos participantes do programa
Sementes da Ciência” ou visualiza-as logo abaixo desta lista).
As “Confirmação da participação para a fase virtual” e o pagamento deverão ser feitos a partir de 10 de Junho 2022.

Sejam todos bem-vindos a VII FEBIC!

Água potável extraída de micro gotículas

MANAUS – AM

Arte na escola

POMERODE – SC

Avaliação do papel reciclado e do capim-elefante (Pennisetum purpureum schum) para produção de vaso biodegradável

POMERODE – SC

Bicentenário da independência: 200 anos depois como está o Brasil com relação a outros países da América do Sul?

UBERLÂNDIA – MG

Carro ecológico

POMERODE – SC

Clube de ciências numa escola pública no interior do Amazonas

CODAJÁS – AM

Dia a dia animal e seus comportamentos

LONDRINA – PR

Diagnóstico ambiental de um banhado urbano com base em macroinvertebrados bentônicos

SEARA – SC

Horta hidropônica: Conhecimento sustentável em uma escola pública do interior do Amazonas

CODAJÁS – AM

Meninas cientistas: Contribuindo no ensino de ciências

CODAJÁS – AM

Pesquisa e recriação de tecnologias do passado, pouco conhecidas no mundo moderno

SÃO JOSÉ – SC

Plano de estudo para o vestibular (PEV)

HORTOLÂNDIA – SP

Proposta de contribuição e analise, para o ensino e aprendizado, utilizando projetos com metodologia Steam no município de
Beruri - AM

BERURI – AM

Química em quadrinhos: Utilizando super heróis para abordar conceitos de química

CODAJÁS – AM

Sabão ecológico sem soda cáustica

CAMPINAS – SP

Traumatismo cranioencefálico (TCE) como fator ocasionador da doença de Alzheimer (DA) — Correlação entre essas patologias

AMERICANA – SP

Uso da arte como forma de expressão na adolescência

CURITIBA – PR

INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA OS
CLASSIFICADOS NO PROGRAMA SEMENTES DA
CIÊNCIA
Prezado(a) Participante,
Parabéns pela classificação de seu projeto como participante do programa “Sementes da Ciência” entre os dias 10
e 11 de agosto de 2022, durante a etapa virtual da FEBIC. Desde já agradecemos sua participação. Sejam bem-vindos à VII
FEBIC 2022.
Seguem informações importantes para os autores (pesquisadores e orientadores) dos projetos classificados para o programa
Sementes da Ciência:
A partir do dia 10 de Junho 2022, realize os passos abaixo.
1. Você deverá acessar o site da FEBIC, menu PAINEL, utilizando a sua conta (login), e verificar o status do(s) seu(s) projeto(s)
submetido(s) - todos os projetos classificados para o programa “Sementes da Ciência”, no status, aparecerá “classificado”.
2. Clique no título do projeto e no botão “Confirmar participação para a fase virtual”.
3. Preencha corretamente o formulário que aparecerá e envie todos os documentos solicitados para esta fase.
4. Para preencher este formulário, você precisará:
 Saber quais participantes inscritos participarão efetivamente do programa “Sementes da Ciência”.
 Incluir o Termo de autorização de direitos de imagem de cada participante, preenchido, assinado e digitalizado, para
ser anexado na plataforma (anexos 6A, 6B, 6C, conforme o caso e disponíveis no site ou no APP, em “Anexos”).

 Incluir o resumo da ideia do projeto com o mínimo de 1000 e máximo de 2500 caracteres sem espaços – Conte-nos
um pouco sobre sua ideia de como pretende desenvolver o projeto “tema, problema, hipótese, objetivos, metodologia...
O que já tiver almejado [pensado] para o desenvolvimento de seu projeto. Também, deverá ter três palavras (ou termos)
chaves. Para enviar o resumo haverá um caixa de texto, no formulário de confirmação, onde o mesmo deverá ser
digitado (ou colado). Obs.: Tenha muito cuidado com erros ortográficos e de conteúdo, pois não faremos revisão dos
resumos e serão utilizados na íntegra, conforme enviado pelos autores.
 Incluir o plano de pesquisa (conforme o anexo 11, disponível no site ou APP) deverá conter informações prévias como
o problema pensado, hipótese(s), justificativa, objetivos, metodologia, fundamentação teórica inicial... Este material
deverá ser anexado em arquivo PDF.
 Incluir o vídeo de apresentação do trabalho (conforme regras descritas no anexo 07). Esse vídeo deverá ser
publicado antes no YouTube e apenas a URL gerada será informada na plataforma. O vídeo será apresentado no início
da apresentação do seu projeto na sala de avaliação online (Avaliação em Bancas).
 Efetuar o Pagamento da taxa de participação. Será cobrado uma taxa de participação no valor de R$ 80,00 (oitenta
reais) por projeto. Essa taxa cobrirá parte das despesas para organização da etapa virtual da FEBIC. Você poderá
optar por pagar via Boleto bancário, Pix ou Cartão de crédito (nesta opção, será possível parcelar o valor da taxa em
até 03 vezes, porém haverá um acréscimo de 5% decorrentes da transação cobrada pela instituição financeira).
Se atente ao prazo de confirmação que vai até o próximo
DIA 11 DE JULHO
 O dia da apresentação da ideia do projeto na sala virtual (via
Meet – nos dias 10 e 11 de agosto) será divulgado no dia 25 de julho pelo site da FEBIC.
 O horário de apresentação será sempre das 18h30min às 22 horas e a participação dos alunos pesquisadores e
orientador
e/ou coorientador será obrigatória em todas as categorias, com exceção da categoria VII (ensino superior).
 Após a apresentação do vídeo do projeto, os alunos terão até 5

(cinco) minutos para fazerem suas considerações sobre o projeto apresentado. Em seguida, os colaboradores presentes,
que formarão a banca virtual, farão as arguições ao vivo, podendo proferir questionamentos aos participantes.
 Outras informações serão repassadas juntamente com a divulgação do cronograma de apresentação das bancas
virtuais no dia 25 de julho.
.
Estamos felizes em recebê-los na VII FEBIC Sejam todos Bem-vindos!!
Atenciosamente
Coordenação VII FEBIC
Dúvidas, entre em contato pelo e-mail: febiciencia@gmail.com

