
 

 

Gravataí, 06 de março de 2020.  

 Assunto: FEIRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (FIC) 

Prezados alunos, este ano o Colégio Adventista de Gravataí, iniciamos a elaboração e realização de nossa 2ª 

Feira de Iniciação Científica. Ela terá por objetivo uma oportunidade para a produção de trabalhos que atendam 

padrões científicos. Para isto o colégio estará, novamente, dando o suporte necessário através de orientação 

direcionada, ambiente propício a elaboração dos trabalhos e tempo necessário para que os mesmos possam ser 

desenvolvidos.  

Cabe aos alunos escolher o assunto a ser explorado durante o seu projeto na mostra científica, dentro da 

temática definida para 2020: “INOVAÇÕES PARA TRANSFORMAÇÃO SOCIAL”. A elaboração do trabalho se dará pelo 

desenvolvimento de um pré-projeto, um projeto (Artigo Científico) e apresentação oral para banca e a realização de 

Feira para exposição dos trabalhos.  

O desenvolvimento do trabalho ocorrerá conforme cronograma a seguir:  

06/03 CRONOGRAMA FIC 2020 NOTA 

13/03 
Organização dos grupos e definição dos temas com orientador (Prof; envia para 

SOP) 

1º BIM 13/04 Entrega do Pré-projeto ao orientador + caderno de campo (conforme modelos) 

17/04 
Devolução da 1ª etapa avaliação do Orientador (de acordo com critérios de 

avaliação) 

10/06 
Entrega da Versão Final do Artigo Científico ao Orientador + caderno de campo 

(conforme modelos) 
2º BIM 

17/06 
Devolução da 2ª etapa avaliação do Orientador (de acordo com critérios de 

avaliação) 

17/08 

Entrega do Power Point¹ ao Orientador 

Entrega do modelo de banner² digital ao Orientador 

Data limite para pagamento do valor do banner ao Orientador (conforme 

modelos) 3º BIM 

21/08 
Orientador entrega os arquivos digitais para confecção dos banners + valores 

ao SOP 

08/09 a 11/09 APRESENTAÇÃO BANCA³ (Artigo Científico finalizado + caderno de campo) 

26/09  
19:30 – 21:30 - Feira de Iniciação Científica - 9º ANOS TURNO DA MANHÃ + 

ENSINO MÉDIO 

4º BIM 27/09  9:00 – 11:00 - Feira de Iniciação Científica - 6º, 7º, 8º ANOS TURNO DA MANHÃ 

27/09  
14:00 – 16:00 - Feira de Iniciação Científica - 6º, 7º, 8º e 9º ANOS TURNO DA 

TARDE 



 

As duas primeiras etapas do projeto ocorrerão sob orientação e avaliação do Professor Conselheiro de acordo 

com os critérios estabelecidos e divulgados no site do Colégio. A partir dessas etapas os alunos receberão notas para 

o 1º e 2º bimestres. 

ETAPA DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

Banca com examinadores internos e/ou externos: (NOTA DO 3º BIMESTRE) 

Trata-se da primeira etapa de avaliação da apresentação do projeto. A apresentação a ser realizada deverá ser 

feita de tal forma que o aluno consiga transmitir à banca aquilo que pesquisou/constatou durante o desenvolvimento 

do projeto e que culminou no artigo. Deverá, ainda, abranger toda a investigação realizada, as teorias e modelos 

necessários para o entendimento das explicações e os métodos utilizados para, por exemplo, a execução de 

determinado experimento de modo a contribuir para a compreensão do público.  

FEIRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

A apresentação prevê o uso de diversos recursos utilizados, a fim de explicar seu contexto dentro do projeto 

desenvolvido. Na apresentação, espera-se que o aluno transmita ao público (professores, pais e colegas) aquilo que 

propôs no artigo, de forma clara, destacando os pontos importantes, utilizando para isso, quando necessário, 

experimentos, maquetes e um banner específico para sua apresentação. O banner deverá ser confeccionado 

conforme o modelo disponível no site do Colégio Adventista de Gravataí.  

 

Avaliação do projeto:  

Todos os professores avaliarão o trabalho na turma em que é o orientador, com nota máxima de até 5,0 que 

será somada à nota de trabalhos.   

O envolvimento e comprometimento na realização deste trabalho será fundamental para o seu sucesso! 

Contamos com o seu empenho e superação!!! Acredite em você e nos seus sonhos! Use a inteligência e 

talentos dados pelo Criador para fazer a diferença! 

 

Desejamos que você se dedique ao máximo já que está recebendo um belo incentivo para isso! 

Um abraço, da Comissão de Projeto de Iniciação Científica – 2020!!! 

 

 

Para a participação na FEIRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2020 o aluno deverá entregar o TERMO DE CIÊNCIA abaixo, 

assinado por seu responsável, para que possa participar de todas as etapas. incluindo as reuniões em horário 

contraturno quando convocados, as mesmas serão previamente agendadas e comunicadas pelo orientador. 

 

Declaração de Ciência 

Eu, ________________________________________________________________________, responsável pelo aluno 

_________________________________________________________, turma ___________, estou ciente de sua 

participação na 2º FEIRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO COLÉGIO ADVENTISTA DE GRAVATAÍ, que ocorrerá durante o 

ano letivo de 2020 de acordo com o cronograma e instruções descritas nesse comunicado, como um projeto 

interdisciplinar que será avaliado com peso de 5,0 equivalente a 50% da nota de trabalhos de cada bimestre, em todas 

as disciplinas. 

 

_____________________________________                                  Gravataí, _______ de ______ de 2020.  

             Assinatura do responsável  


