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EDITAL DA 

III FEIRA DE CIÊNCIAS E ENGENHARIA DO ESTADO DO AMAPÁ 

 

A Secretária de Estado da Educação do Amapá, no exercício de suas 

atribuições, torna público o Edital da III FEIRA DE CIÊNCIAS E ENGENHARIA DO 

ESTADO DO AMAPÁ. 

 

Art. 1º O Governo do Estado do Amapá, através da Secretaria de Estado da 

Educação, com apoio do Serviço Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE) e Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia (SETEC), realizará a III 

FEIRA DE CIENCIAS E ENGENHARIA DO ESTADO DO AMAPÁ, também denominada 

“FECEAP 2015”, no período de 23 a 25/09/2015. O evento tem como Coordenação 

Geral a Secretária de Estado da Educação, Professora Conceição Corrêa de 

Medeiros e como Coordenação Executiva o Centro de Atividades em Altas 

Habilidades/Superdotação do Estado do Amapá (CAAH/S), na figura dos 

professores: Dimitri Alli Mahmud, Elizabete do Nascimento Santos, Gilvandro dos 

Santos Pantaleão e Simone do Socorro Freitas do Nascimento.  

 

Art. 2º A FECEAP 2015 objetiva promover o intercâmbio científico, 

principalmente, entre alunos da Educação Básica do Estado do Amapá e destes 

com outras regiões do país: estimular a construção de novos saberes, promovendo 

o desenvolvimento da capacidade criativa e investigativa na direção de soluções 

para o desenvolvimento sociocultural e; promover maior interação entre escola e 

comunidade através de projetos científicos escolares que possam fomentar 

transformações sociais positivas. 
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Art. 3º São parceiros permanentes na realização da FECEAP 2015 a 

Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia (SETEC), a Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Amapá (FAPEAP), Serviço Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado 

do Amapá (IEPA), a Universidade Estadual do Amapá (UEAP) e a Universidade 

Federal do Amapá (UNIFAP); no entanto, o CAAH/S poderá buscar e estabelecer 

outras parcerias necessárias, que concorram para o êxito do evento. 

 

Art. 4º A Comissão Organizadora da FECEAP 2015 é assim constituída:  

I. Arlene de Moraes Favacho – CEESP/SEED; 

II. Dimitri Alli Mahmud – CAAH/S; 

III. Elizabete do Nascimento Santos – CAAH/S;  

IV. Gilliard Almeida Braga – CAAH/S; 

V. Gilvandro dos Santos Pantaleão – CAAH/S; 

VI. Gisele Paula Batista _ SEBRAE- AP  

VII. Sílvia Simone dos Santos de Morais- UEAP; 

VIII. Simone de Almeida Delphim – UNIFAP; 

IX. Simone do Socorro Freitas do Nascimento – CAAH/S. 

X. Robério Aleixo Anselmo Nobre - SETEC 

XI. Wagner José Costa - IEPA 

XII. Mary de Fátima Guedes dos Santos - FAPEAP 

 

Art. 5º Podem participar da FECEAP 2015 estudantes regularmente 

matriculados em escolas brasileiras de Ensino Fundamental e Médio e/ou Técnico 

das redes pública ou privada com idade máxima de 20 anos.  

 

Art. 6º A FECEAP 2015 tem como meta selecionar e expor à visitação 

pública 100 (cem) projetos assim distribuídos: 
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I. 10 trabalhos de estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 

de escolas do Estado do Amapá; 

II. 20 trabalhos de estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 

de escolas do Estado do Amapá; 

III. 50 trabalhos de estudantes do Ensino Médio e / ou Técnico de 

escolas do Estado do Amapá; 

IV. 20 trabalhos de estudantes do Ensino Fundamental e Médio e / ou 

Técnico de escolas de outros estados brasileiros. 

 

Art. 7º CERTIFICAÇÃO  

§ 1º Todos os participantes da FECEAP 2015 (estudantes expositores, 

orientadores, coorientadores, membros da comissão avaliadora, colaboradores, 

coordenadores e organizadores) receberão certificado de participação.  

§ 2º Receberão medalhas os 03 (três) melhores projetos das seguintes 

categorias: Ciências Exatas e da Terra, Ciências da Saúde, Engenharias, Ciências 

Biológicas, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas, dos 

segmentos:  

a) 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental;  

b) 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental; e  

c) Ensino Médio e/ou Técnico. 

§ 3º Os melhores projetos de estudantes do 8º e 9º ano do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio e/ou Técnico, poderão receber credenciamento 

para participar de feiras de ciências nacionais e/ou internacionais como: 

Movimento Científico Norte – Nordeste – MOCINN 2016, Feira Brasileira de 

Ciências e Engenharia – FEBRACE 2016 (internacional), Mostra Brasileira de 

Ciência e Tecnologia – MOSTRATEC 2016 (internacional).  

 

Art. 8º INSCRIÇÕES. 
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§ 1º As inscrições dos projetos poderão ser feitas a partir do dia 30 de 

Julho a 25 de Agosto, pela internet ou presencialmente na Secretaria do Centro de 

Atividades em Altas Habilidades/Superdotação – CAAH/S, localizado na Av. 

Almirante Barroso, nº 1690, Bairro: Santa Rita, Macapá – AP; 

§ 2º A inscrição pela internet será feita da seguinte maneira: o aluno deverá 

acessar o site www.feceap.com  clicar em Downloads, baixar a ficha de inscrição e 

demais formulários, preencher e enviar para o e-mail feceap@gmail.com; 

§ 3º No ato da inscrição, será enviado para o e-mail feceap@gmail.com ou 

entregue impresso e em meio magnético (CD, pendrive ou similar), na Secretaria 

do Centro de Atividades em Altas Habilidades/Superdotação – CAAH/S, AP, a ficha 

de inscrição contendo: 

a) Dados do projeto, dos autores e orientadores; (Ver Anexos) 

b) Resumo do projeto: elaborado pelo(s) autor (es) de acordo com as 

normas técnicas da ABNT e contendo entre 200 e 250 palavras, 

exceto para alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental que deve 

conter no mínimo 65 palavras; 

c) Plano de Pesquisa do projeto. (Ver Anexos) 

§ 4º O encaminhamento da ficha de inscrição equivale à concordância e 

aceite pelos participantes, de todas as normas contidas neste Edital; 

§ 5º Na ficha de inscrição deverá ser informado se o(s) autor (es), 

orientador e coorientador, apresentam necessidades educativas específicas 

(deficiência física, auditiva,  visual, tradutor de línguas).   

 

Art. 9º  - CALENDÁRIO DA FECEAP 2015 

 

I. INSCRIÇÃO: 30 de Julho a 25 de Agosto de 2015 através do e-mail 

feceap@gmail.com ou presencialmente na Secretaria do CAAH/S no horário das 

http://www.feceap.com/
mailto:feceap@gmail.com
mailto:feceap@gmail.com
mailto:feceap@gmail.com
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8horas às 11h30minh e das 14: 00 às 17h30minh, exceto sábados, domingos e 

feriados. 

II. DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS SELECIONADOS NO SITE DA FEIRA: 

dia 30 de Agosto de 2015. 

III. CONFIRMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO: até 10 de Setembro de 2015 

para o e-mail feceap@gmail.com ou presencialmente na Secretaria do CAAH/S. 

IV. CREDENCIAMENTO DOS PARTICIPANTES E DOS PROJETOS: dia 

23 de Setembro de 2015, das 08 às 11h: 30min no local da Feira: Monumento 

Marco Zero do Equador Bairro Marco Zero, Cidade de Macapá, Estado do Amapá. 

V. ABERTURA DA EXPOSIÇÃO: dia 23 de Setembro de 2015 às 15h - 

local: Monumento Marco Zero do Equador Bairro Marco Zero, Cidade de Macapá, 

Estado do Amapá. 

VI. EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS:  

 Dia 23 de setembro de 2015 das 16h às 18h; 

 Dia 24 de setembro de 2015 das 08h30m às 12h e das 14h às 

17h30m; 

 Dia 25 de setembro de 2015 das 08h30m às 12h. 

VII. DESMONTAGEM DOS TRABALHOS: dia 25 de Setembro a partir das 

12horas.  

VIII. SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS MELHORES 

TRABALHOS: dia 25 de setembro de 2015, as 18horas no local da Feira: 

Monumento Marco Zero do Equador Bairro Marco Zero, Cidade de Macapá, Estado 

do Amapá. 

 § 1º Os participantes oriundos dos outros Estados poderão inscrever 

seus trabalhos no período de 30 de Julho a 20 de Agosto e os projetos selecionados 

serão divulgados no site www.feceap.com.br até dia 26 de Agosto de 2015. Após 

esta data as vagas remanescentes para projetos de outros estados serão 

mailto:feceap@gmail.com
http://www.feceap.com.br/
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preenchidas pelos projetos do Estado do Amapá seguindo o calendário geral da 

FECEAP 2015 esclarecer melhor esta informação. 

Art. 10 CREDENCIAMENTO.  

I. Os estudantes/autores devem apresentar toda a documentação do 

trabalho: Plano de Pesquisa, Relatório do Projeto (com resumo), Diário de Bordo, e 

demais documentos, quando for o caso, como, por exemplo: formulário específico 

para projetos que se enquadrem nas Regras de Segurança.  

II. Os projetos completos terão no mínimo 15 e no máximo 30 páginas, 

exceto para alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental que o mínimo será de 

05 páginas. 

III. O relatório do projeto será entregue em 03 (três) vias iguais 

digitados em fonte Arial 12 com espaço 1,5 entre linhas. 

IV. O estudante menor de 18 anos deve apresentar autorização por 

escrito para participar da feira (ver modelo no site 

www.feceap.com.br/downloads). 

V. O estudante menor de 18 anos só será credenciado acompanhado de 

um responsável legal.  

VI. Todos os autores devem apresentar declaração da escola atestando 

que é aluno regularmente matriculado. 

VII. O orientador e/ou coorientador, juntamente com os autores dos 

projetos, receberão os crachás e demais materiais informativos da feira no 

momento do credenciamento. 

VIII. Após o credenciamento, os autores, orientadores e coordenador 

participarão no local da exposição de uma reunião com a Comissão Organizadora 

para orientações acerca da montagem dos estandes. 

 

Art. 11 SELEÇÃO  

 

http://www.feceap.com.br/downloads
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§ 1° A COMISSÃO DE SELEÇÃO será composta por 03 (três) membros da 

Comissão Organizadora: Dimitri Alli Mahmud, Gilvandro dos Santos Pantaleão e 

Simone do Socorro Freitas do Nascimento, que emitirão parecer sobre a aprovação 

ou não dos projetos.  

§ 2° A COMISSÃO DE SELEÇÃO analisará os resumos dos projetos inscritos e 

selecionará até 100 projetos para participação na FECEAP de acordo com a 

distribuição prevista no Art. 6º deste edital. 

§ 3° Os projetos inscritos serão avaliados através dos seguintes critérios: 

caráter investigativo, criatividade, relevância para a comunidade, adequação ao 

nível de escolaridade do(s) aluno(s) expositor (es)  e clareza da redação do resumo 

(parágrafo XI deste edital). 

§ 4° Os projetos completos deverão ser entregues no ato do 

credenciamento. (conforme Art. 10, parágrafo III). 

 

Art. 12 AVALIAÇÃO. 

§ 1º A COMISSÃO AVALIADORA da FECEAP 2015 será composta por 

professores/pesquisadores de reconhecida experiência profissional que após 

avaliarem o projeto e a exposição do trabalho, atribuirão notas de 1 a 10 para cada 

um dos 09 (nove) itens considerados na ficha de avaliação. Além disso, poderão 

fazer observações que considerarem pertinentes (pontos positivos/negativos e 

sugestões) na ficha de avaliação que, posteriormente, será enviada aos 

orientadores dos trabalhos.  

§ 2º Fica proibida a participação na COMISSÃO AVALIADORA de 

profissionais que tenham parentes de até terceiro grau participando da FECEAP 

2015. 

§ 3º A COMISSÃO AVALIADORA selecionará os 03 (três) melhores 

trabalhos de cada categoria, em cada segmento:  

a) 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental;  
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b) 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental; e  

c) Ensino Médio e/ou Técnico.   

§ 4º Só será avaliado o projeto que apresente todos os dados e documentos 

exigidos e que atendam as regras previstas neste edital. 

§ 5º Todos os trabalhos, independentemente de sua natureza (de 

investigação, de sensibilização da comunidade, de inovação tecnológica ou material 

didático) serão avaliados de acordo com os itens abaixo:  

I. Quanto à finalidade e produto do trabalho: 

a) Caráter investigativo: a existência de um problema e hipótese bem 

definidos. A definição com clareza dos procedimentos de coleta e 

análise de dados. Verificação se as conclusões estão de acordo com o 

problema proposto. 

b) Criatividade: capacidade de criar soluções ou ideias inovadoras 

tendo em vista as condições e recursos disponíveis que, muitas 

vezes, implica certo abandono de ideias rígidas preexistentes sobre o 

problema. 

c) Relevância: perceber a importância teórica e/ou prática do trabalho 

para a comunidade na qual foi produzido ou como contribuição para 

o avanço do conhecimento em determinada área do saber. 

d) Adequação ao nível escolar do(s) expositor (es): perceber se os 

trabalhos enquadram-se nos níveis dos anos/série, levando em 

consideração as  especificidades do desenvolvimento dos alunos. 

e) Organização: na apresentação, os materiais de suporte (banner, 

aparatos, maquetes, etc.) devem facilitar a compreensão do trabalho. 

O pôster deve conter tópicos, gráficos, fotos, etc. que ajudem na 

explicação.  A apresentação visual deve estar adequada (tamanho, 

letras, limpeza, figuras, gráficos, etc.).  

II - Quanto ao desempenho dos expositores: 
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a) Domínio do conteúdo: avaliado por meio de perguntas sobre o 

trabalho (métodos de coleta e análise de dados) e sobre os conceitos 

e/ou princípios científicos envolvidos. 

b) Postura do(s) expositor (es): desembaraço, seriedade, segurança e 

disponibilidade durante a exposição. 

c) Desenvolvimento e sequência lógica: clareza e objetividade da 

apresentação, poder de síntese de ideias chaves para a compreensão 

do que trata o trabalho, encadeamento dos conceitos e dados 

apresentados. 

d) Conclusão coerente com o tema do trabalho: argumentação 

adequada aos resultados obtidos, apontando vantagens e limitações, 

problemas teóricos e práticos surgidos ao longo do desenvolvimento 

do trabalho e possibilidades de continuação do trabalho. 

 

Art. 13 REGRAS GERAIS 

I. O número máximo de participantes por trabalho é de: 03 (três) 

alunos expositores, 01 (um) orientador e 01 (um) coorientador. 

II. Orientador e coorientador poderão inscrever-se em até 10 (dez) 

projetos diferentes. 

III. Os orientadores e coorientadores devem ter no mínimo 21 e 18 anos 

de idade, respectivamente, durante a orientação do projeto e ter concluído o 

Ensino Médio. 

IV. Os projetos podem representar até no máximo 12 meses de 

desenvolvimento. Os projetos desenvolvidos com duração maior que 12 meses 

devem ser fragmentados em fases de no máximo 12 meses, sendo que a fase mais 

recente pode ser submetida à FECEAP e o projeto deve ser apresentado como uma 

Continuação de Projeto Anterior, e isto, deve ser informado na ficha de inscrição. 
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V. É considerado como Continuação de Projeto Anterior, todo projeto 

realizado a partir de um projeto iniciado previamente pelo estudante na mesma 

área de pesquisa ou que utilize a mesma fundamentação teórica. Projetos 

realizados pelos estudantes a partir de trabalhos de outros pesquisadores não são 

considerados Continuação de Projeto Anterior, mas o estudante deverá mostrar 

claramente os elementos do projeto que ele desenvolveu e quais partes do projeto 

são de autoria de outro pesquisador, citando as devidas fontes. 

VI. A documentação preparada pelo estudante deverá enfatizar apenas o 

que foi realizado pelo próprio estudante, identificando atividades realizadas com 

ajuda externa. A documentação deve se concentrar apenas na fase mais recente do 

projeto, mencionando anos anteriores de forma breve, sem entrar em detalhes, 

apenas para contextualizar o projeto apresentado. 

VII. O estudante deve referenciar e incluir créditos em todo conteúdo 

inserido em sua pesquisa que não é de sua própria autoria, identificando os 

autores e as fontes destes materiais. Projetos que possuam conteúdos plagiados 

ou copiados sem as devidas referências serão desclassificados. 

VIII. O projeto desenvolvido deve seguir a Metodologia Científica ou a 

Metodologia de Engenharia, com rigor cientifico, registrando todos os passos tais 

como: esboços, anotações, coletas, testes, resultados e análises em um Diário de 

Bordo do projeto. 

IX. Todos os projetos inscritos devem apresentar Plano de Pesquisa 

(preparado antes do início do projeto), Relatório do Projeto (preparado após a 

conclusão do projeto), Resumo do Projeto (preparado a partir do relatório do 

projeto). 

X. Os projetos devem estar enquadrados em uma das seguintes 

Categorias: Ciências Exatas e da Terra, Ciências da Saúde, Engenharias, Ciências 

Biológicas, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas e suas 

respectivas subcategorias conforme quadro a seguir: 
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    CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 
Ciências Exatas e da 

Terra 
100 

101 Astronomia 106 Matemática 

102 Ciência da Computação  107 Oceanografia 

103 Estatística 108 Probabilidade 

104 Física 109 Química 

105 Geociências   

 

 
Ciências da Saúde 

200 

201 Educação Física 206 Medicina 

202 Enfermagem 207 Nutrição 

203 Farmácia 208 Odontologia 

204 Fisioterapia e Terapia Educacional 209 Saúde Coletiva 

205 Fonoaudiologia   

 

 
 

Engenharias 
300 

301 Engenharia Aeroespacial 310 Engenharia de Transporte 

302 Engenharia Agrícola 311 Engenharia Eletrônica 

303 Engenharia Biomédica 312 Engenharia Eletrotécnica 

304 Engenharia Civil 313 Engenharia Florestal 

305 Engenharia de Materiais e 
Metalúrgicas 

314 Engenharia Mecânica 

306 Engenharia de Minas 315 Engenharia Naval e Oceânica 

307 Engenharia de Pesca 316 Engenharia Nuclear 

308 Engenharia de Produção 317 Engenharia Química 

309 Engenharia de Trânsito 318 Engenharia Sanitária 

 

 
 

Ciências Biológicas 
400 

401 Biologia geral 407 Genética 

402 Bioquímica 408 Imunologia 

403 Botânica 409 Microbiologia 

404 Ecologia 410 Morfologia 

405 Farmacologia 411 Parasitologia 

406 Fisiologia 412 Zoologia 

 

 
Ciências Agrárias 

500 

501 Agronomia 505 Recursos Florestais 

502 Ciência e Tecnologia de Alimentos 506 Recursos Pesqueiros 

503 Medicina Veterinária 507 Zootecnia 

504 Pecuária   

 

 
Ciências Sociais 

aplicadas 
600 

601 Administração 608 Economia 

602 Arquitetura e Urbanismo 609 Economia Doméstica 

603 Ciência da Informação 610 Museologia 

604 Comunicação 611 Planejamento Urbano e Regional 

605 Demografia 612 Serviço Social 

606 Desenho Industrial 613 Turismo 

607 Direito   

 

 
Ciências Humanas 

700 

701 Antropologia 708 História  

702 Arqueologia  709 Linguagens, códigos e suas tecnologias. 

703 Artes  710 Linguística 

704 Ciência Política  711 Psicologia  

705 Educação 712 Sociologia 
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706 Filosofia 713 Teologia 

707 Geografia    

 

XI. Os projetos dos alunos de 1° ao 5° anos, devido as suas 

peculiaridades, serão enquadrados em quatro áreas do saber: Linguagem e suas 

tecnologias: Língua Portuguesa, Ciências humanas: História, Geográfica e artes; 

Ciências Exatas: Matemática e Ciências Naturais: Ciência.  

XII. Deve ser informado na ficha de inscrição se o projeto envolve 

pesquisa com participação humana, animais vertebrados, agentes biológicos 

potencialmente perigosos (com substâncias patogênicas, recombinação de DNA e 

tecidos humanos ou de animais), substâncias, atividades e equipamentos 

controlados ou perigosos. Em caso positivo, o projeto será submetido à apreciação 

do Comitê de Ética da feira que decidirá pela participação ou não do projeto na 

feira. 

XIII. Os alunos expositores deverão trazer todo o material para exposição, 

obedecendo às limitações de espaço disponível.  

XIV. Cada projeto terá disponível um estande com um ponto de energia 

elétrica (tomada) com 120 /127 volts, uma bancada com tampa de 60 x 60 

centímetros e uma parede ao fundo medindo 1,50 x 1,50 metros para afixação do 

baner do trabalho. Estudantes que necessitem de espaço adicional para expor seus 

projetos deverão fazer a solicitação pelo e-mail feceap@gmail.com  até o dia 05 de 

Setembro de 2015, justificando a demanda. A Comissão Organizadora irá analisar 

cada caso e poderá ou não permitir o uso de outro espaço.  

XV. A coordenação da feira não se responsabilizará por quaisquer danos 

ou furtos de materiais em exposição ou por estragos ocasionados pela exposição 

do material; 

XVI. Conforme a Constituição Federal Brasileira de 1988, Capítulo VI, 

Parágrafo Primeiro, Lei do Meio Ambiente, artigo 225: “serão vedadas na forma da 
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lei as práticas que coloquem em risco a função ecológica, provoque a extinção de 

espécies ou submetam os animais à crueldade”.  

XVII. O(s) aluno(s) expositor(es) deverá(ão) permanecer no estande de 

apresentação do trabalho durante o horário de exposição e quando o projeto for 

realizado em grupo seus autores deverão utilizar-se de rodízio para os 

afastamentos necessários para lanches, visitação a outros trabalhos, participação 

em palestras, etc., de modo que pelo menos 01 (um) expositor deverá permanecer 

no estande. 

XVIII. Fora dos horários de exposição, só poderá permanecer no local de 

exposição o pessoal da segurança e da comissão organizadora. 

XIX. Os trabalhos completos deverão ser organizados no local de 

exposição no máximo até às 15horas do dia 23 de Setembro de 2015. 

XX. Os participantes deverão: 

a) Providenciar todo o material necessário para a montagem e 

exposição visual de seu trabalho;  

b) Montar o trabalho de pesquisa no estande designado;  

c) Transportar e remover o material exposto obedecendo ao 

cronograma de datas e horários estabelecidos no calendário do 

evento;  

d) Zelar pela manutenção e conservação dos equipamentos e materiais 

bem como pela limpeza e a ordem no estande;  

e) Apresentar-se devidamente identificados com o crachá durante a 

realização da feira;  

f) Estar no estande do seu trabalho 10 minutos antes do início de cada 

período de exposição/visitação previsto no calendário.  

 

 

§ 1º ITENS PROIBIDOS NA FECEAP 2015. 
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a) Espécimes, ou partes desta, conservadas por meio de taxidermia. 

b) O manuseio de qualquer produto químico e fluido geral. 

c) A presença e manuseio de aparelhos e materiais perigosos, tais como 

venenos, drogas ilícitas, arma de fogo e materiais inflamáveis. 

d) A utilização de gelo seco ou outros sólidos sublimáveis, isto é, sólidos 

que se transformam em gás sem passar pelo estado líquido. 

e) Animais vertebrados ou invertebrados preservados. 

f) Partes ou fluídos corporais (sangue, urina, etc.) de seres humanos ou 

animais; 

g) Materiais perfuro-cortantes. 

h) Chamas ou materiais altamente inflamáveis. 

i) Baterias com células expostas. 

j) Fotografias ou qualquer outra apresentação visual em que sejam 

mostrados animais vertebrados sendo submetidos às técnicas 

cirúrgicas, dissecações, necropsia ou outras técnicas laboratoriais. 

k) Conexões de e-mail e/ou de Internet ao exibir o projeto. 

l) Material escrito e/ou visual de projetos de anos anteriores como 

parte do estande, exceto o nome do projeto que deve denotar a 

continuidade do projeto. Exemplo: 2013 - Efeito da poluição no meio 

ambiente; 2014 - Efeito da poluição no meio ambiente II. 

m) Vidro ou objetos de vidro, exceto se forem considerados pelo Comitê 

de Ética da FECEAP 2015 como uma parte integral e necessária do 

projeto. (Exceção: vidro que faça parte de um produto comercial, por 

exemplo, uma tela de computador). 

n) Qualquer aparato considerado como não seguro pelo Comitê de Ética 

da FECEAP 2015, por exemplo, tubos de vácuo grandes, aparelho 

geradores de raios perigosos, tanques vazios que contenham 

combustíveis líquidos ou gasosos, tanques pressurizados, etc. 
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§ 2º Itens permitidos no projeto ou estande, mas com restrições. 

I. A presença e utilização de organismos vivos, incluindo plantas, 

espécimes mortas ou parte(s) se contidos em recipientes 

completamente fechados. 

II. Amostras de solo, areia, terra, rochas, lixo, alimento humano ou 

animal se permanentemente seladas em placas de acrílico ou similar, 

sujeitas a avaliação e aceite pelo Comitê de Ética da FECEAP 2015. 

III. Amostras de água como parte de um equipamento ou em um 

recipiente completamente fechado. 

IV. Endereços postais, de Internet, de e-mail, número de telefone e/ou 

fax somente dos alunos expositores. 

V. Prêmios, medalhas, cartões de apresentação, bandeiras, propaganda 

e/ou agradecimentos, sujeitos a avaliação e aceite pelo Comitê de 

Ética da FECEAP 2015. 

VI. Fotografias ou apresentações visuais:  

a) Se elas não forem consideradas ofensivas ou inapropriadas pelo 

Comitê de Ética da FECEAP 2015; 

b) Se a legenda com a origem (créditos) (“Fotografia tirada por...”, 

“Figura retirada de...”, etc.) da fotografia/imagem estiverem 

presentes. Se todas as fotografias presentes forem de crédito do 

expositor, ou da mesma fonte, uma legenda/crédito visível é 

suficiente; 

c) Se forem de revistas, jornais, Internet, etc., e houver 

legendas/créditos junto a elas. Se todas as fotografias/imagens 

forem da mesma fonte, uma legenda/crédito visível é suficiente; 

d) Se forem fotografias/imagens do expositor; 

e) Se forem fotografias de pessoas cujos consentimentos assinados 

estão anexados ao relatório e no estande; 
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VII. Qualquer equipamento com lâminas, correias, polias, correntes, 

partes móveis, pontiagudas ou com tensão com proteção e sem 

ruído. 

VIII. Lasers classe II se: 

a) A energia emitida for menor que 1mw e se o laser for operado 

somente pelo expositor; 

b) Operados somente durante a inspeção da Subcomissão de Segurança 

e durante a avaliação; 

c) Etiquetados e identificados com a frase “Radiação Laser: Não olhe em 

direção ao raio”; 

d) Isolados em proteção contra acesso visual ou físico ao raio; 

e) Desconectados quando não operantes; 

f) Lasers classe III e IV somente para exibição e não operados. 

 

Art. 14 DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS E APRESENTAÇÃO À COMISSÃO 

AVALIADORA 

I. Os trabalhos poderão ser expostos nos estandes em banner e/ou 

através de notebook. 

II. No banner, deve conter a instituição de origem, título, autores, 

temática, introdução, objetivo(s), metodologia, resultados e 

referências. 

III. Os trabalhos devem ser apresentados de forma clara em Língua 

Portuguesa.  

IV. O banner terá, obrigatoriamente, 1,20m de altura e 0,90cm de 

largura e não serão aceitos banners com outras dimensões. 

V. Os autores são responsáveis, pela elaboração, formatação, impressão 

e fixação do banner. 
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VI. Todos os trabalhos deverão permanecer nos estandes durante o 

período de visitação pública (calendário do evento no Art. 9º deste 

edital). 

VII. O funcionamento de protótipos pode ser demonstrado, mas não é 

obrigatório.  

VIII. A apresentação do projeto durante a feira deve ser realizada pelo(s) 

próprio(s) autor(s). Quando o projeto for realizado em grupo a 

presença de um dos autores expositores garantirá a participação do 

projeto na Mostra. Os autores dos projetos estão sujeitos às 

perguntas da Comissão Avaliadora durante o processo de avaliação e 

apenas o(s) estudante(s) autor (es) do projeto poderá(ão) fazer a 

apresentação oral e responder aos questionamentos da COMISSÃO 

AVALIADORA. 

IX. As apresentações serão realizadas independentemente de problemas 

no fornecimento de energia elétrica ou quaisquer problemas 

técnicos nos equipamentos de responsabilidade do estudante 

expositor e seu orientador. 

 

Art. 15 DO TRANSPORTE. Todas as despesas com transporte (ida e volta) para o 

município sede do evento, intermunicipal e interestadual, bem como do 

alojamento para o local da feira, dos expositores, orientadores, coorientadores e 

seus trabalhos ficarão por conta dos autores dos projetos selecionados. 

 

Art. 16 DA RECEPÇÃO E HOSPEDAGEM.  As delegações de outros municípios e 

estados são responsáveis pelas suas hospedagens e alimentações. Porém, as 

delegações que não conseguirem vagas nos hotéis da cidade deverá informar até o 

dia 10 de Setembro de 2015 à Comissão Organizadora, para que sejam 

providenciados alojamentos. Neste caso, todos deverão trazer colchonetes, lençóis, 
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além do material de higiene pessoal e confirmar até o dia 15 de Setembro de 

2015 o meio de transporte e hora de chegada ao município de Macapá, pelo e-mail  

feceap@gmail.com ou pelo telefone: (096) 3223-3182. 

 

Art. 17 DISPOSIÇÕES FINAIS.  

§ 1º Os trabalhos inscritos e participantes estarão à disposição dos 

realizadores da Feira de Ciência e Engenharia do Amapá (Governo do Estado do 

Amapá/Secretaria de Estado da Educação/ Centro de Atividades de Altas 

Habilidades e Superdotaçao do Amapá e CNPq) que poderão divulgá-los quando de 

sua conveniência e/ou usá-los e/ou suas imagens como material difusão de 

atividades educativas e de pesquisa para a classe estudantil, resguardando a sua 

autoria e/ou suas imagens.  

§ 2º Todas as informações contidas nos projetos são de inteira 

responsabilidade de seus autores. 

§ 3º As delegações devem trazer a bandeira do município e/ou estado e da 

escola para usá-las durante o desfile das delegações, a ser realizado no dia 

25/09/2015 durante a solenidade de Certificação e Divulgação dos Melhores 

Trabalhos. 

§ 4º Os membros da Comissão Organizadora e das subcomissões e os 

técnicos envolvidos na organização não poderão inscrever-se como autores, 

orientadores ou coorientadores de projetos à FECEAP 2015.  

§ 5º A cerimônia de certificação será realizada pela Comissão Organizadora 

da FECEAP 2015. 

§ 6º Será elaborado um relatório com balanço dos resultados do evento que 

deverá servir de parâmetro para novos ciclos de ações em prol da melhoria das 

próximas edições do evento. 

§ 7º Será editado um livro de resumos da FECEAP 2015. 

mailto:feceap@gmail.com
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§ 8º A Programação Geral/Cultural da Feira estará no site 

www.feceap.com.br a partir do dia 20 de Setembro de 2015. 

§ 9º Não serão aceitas inscrições e entrega de projetos fora dos prazos 

estabelecidos no calendário da FECEAP 2015. 

§ 10º Outras informações e possíveis premiações serão divulgadas 

posteriormente no site www.feceap.com.br;  

§ 11º O Comitê de Ética da FECEAP 2015 será nomeado pela Comissão 

Organizadora da Feira. 

§ 12º Os casos especiais e/ou omissos neste Regulamento serão avaliados e 

resolvidos pela Comissão Organizadora da FECEAP 2015. 

 

  

 

                                                                                   Macapá, AP, ______ de Julho de 2015. 
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