
 

 

 

 

REGULAMENTO 

5ª FEICIC – FEIRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IMACULADA CONCEIÇÃO - 2019 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 

O presente regulamento estabelece diretrizes gerais referentes à realização da FEICIC. Esta feira é um 

evento promovido pelo Colégio Imaculada Conceição – REDE ICM, e tem por objetivo geral oportunizar um 

espaço para exposição, apresentação e discussão de projetos de pesquisa elaborados por estudantes da 

Educação Infantil e Ensino Fundamental desta escola. 

 

 

FORMAÇÃO DOS GRUPOS E ORIENTAÇÃO: 

I. Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental: 

 Todos os alunos representarão a turma;  

 A professora titular da turma orientará o trabalho. 

 

II. Anos Finais do Ensino Fundamental: 

 Haverá formação de grupos de no mínimo 2 (dois) e no máximo 3 (três) componentes, da 

mesma série e turma. 

 Os professores orientadores e coorientadores estão dispostos na tabela a seguir. 

Turma: Professor Orientador: Professor Coorientador: 

61 Profª Gabriela Profª Andréia 

71 Profª. Isabel Profª Mara 

81 Prof.Ricardo - 

91 Profª.Sanda - 

 

 

 

ESCOLHA DAS TEMÁTICAS: 

O tema da FEICIC 2019 é livre, não havendo uma temática específica para o evento. As temáticas 

propostas poderão envolver os diferentes componentes curriculares. 

Todos os grupos receberão um direcionamento do professor orientador quanto a viabilidade da temática 

escolhida. 

 

 

 

 



ETAPAS:  

A FEICIC 2019 será organizada em duas etapas: 

1º - Desenvolvimento do projeto: deve apresentar as etapas do método científico registradas no 

caderno de campo e resumo. 

 Caderno de Campo: é documento obrigatório e critério de avaliação na apresentação do trabalho. 

Todos os grupos deverão apresentar um caderno de campo, onde devem constar as datas e 

procedimentos realizados em cada etapa do projeto. O caderno não deve ser espiral, devem-se 

evitar rasuras, linhas e espaços em branco. 

 Resumo: Documento final a ser apresentado. Deve ser elaborado a partir do projeto registrado no 

caderno de campo e dos resultados de sua aplicação. O resumo deve ser entregue em duas vias 

para o professor orientador até 28/06/2019. 

Aos grupos que necessitam realizar experimentação nos laboratórios do colégio: fica a cargo dos 

grupos a aquisição do material necessário para a realização dos experimentos, que deverão ocorrer sob 

orientação do professor orientador, em horário preestabelecido. 

 

2º - Apresentação: Acontecerá no dia 05 de julho de 2019, das 7h 45min às 19h, no Ginásio do Colégio 

Imaculada Conceição. 

É critério obrigatório para apresentação do projeto: caderno de campo, resumo e pôster. 

 Pôster: Tamanho padrão 0,90 x 1,20, em lona, conforme modelo estabelecido pela comissão de 

organização da FEICIC.  

Os alunos expositores deverão permanecer junto aos estandes para a apresentação e avaliação dos 

projetos, durante todo o tempo da realização do evento. 

Os alunos expositores deverão fazer o uso do uniforme completo. 

Fica a cargo dos grupos a aquisição do material necessário para a apresentação dos trabalhos. 

A exposição dos trabalhos deve seguir as orientações estabelecidas no Anexo I deste regulamento. 

 

 Horários de Apresentação:  

Manhã: 7h45h às 11h 30min. (EF Anos Finais). 

Tarde: 13h30min às 17h. (EI, EF Anos Iniciais e Finais). 

Noite: 17h30min às 19h (EF Anos Iniciais e Finais). 

 

Montagem dos Estandes: 

Manhã: 7h20 às 7h45min. 

Tarde: 13h15min às 13h30min  

 

  AVALIAÇÃO: 

A avaliação da FEICIC 2019 será realizada em duas etapas: 

1º - Desenvolvimento do projeto: Nos Anos Finais do Ensino Fundamental a avaliação das etapas 

desenvolvidas no primeiro trimestre de 2019 serão avaliadas pelos professores Ricardo e Sandra, nas 

disciplinas de Ciências e Língua Portuguesa. Caracterizando uma das notas de Atividades 

Diversificadas. 



 

2º - Apresentação: A avaliação será realizada por avaliadores externos, convidados pela escola, a todos 

os projetos apresentados na FEICIC 2019 (Educação Infantil, Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino 

Fundamental). 

Serão observados dez critérios para avaliação que estão organizados em três eixos, conforme consta 

no Anexo II deste regulamento.  A nota máxima a ser obtida pelo projeto é de 4 (quatro) pontos, que 

deverão ser computados para o segundo trimestre letivo, por todos os componentes curriculares, 

como Atividade Diversificada. 

 

PREMIAÇÃO 

A classificação dos projetos será realizada através da média aritmética da pontuação dos avaliadores. Em 

caso de empate, a Comissão Organizadora fará o desempate observando: 1º – a pontuação obtida nos 

critérios do projeto de pesquisa; 2º – a pontuação obtida nos critérios de apresentação oral; 3º – a pontuação 

obtida nos critérios de apresentação visual; 4º – sorteio. 

Serão premiados com medalhas os primeiros, segundos e terceiros colocados dos Anos Finais do Ensino 

Fundamental. Serão premiados com medalhas a turma de primeiros colocados da Educação Infantil e dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental. A FEICIC também credencia a feiras externas. 

Todos os participantes da FEICIC receberão certificado de participação. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O material e os ambientes utilizados pelos alunos deverão ser entregues limpos e organizados, da forma 

que receberam. 

Ao participarem da FEICIC os alunos expositores autorizam o Colégio a publicar ou reproduzir os 

trabalhos apresentados. 

A Comissão de Organização e a Direção do Colégio Imaculada Conceição – Rede ICM reserva o direito 

de decidir sobre casos omissos ou especiais, não previstos por este Regulamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I – ORIENTAÇÕES PARA EXPOSIÇÃO  

 

FEICIC 2018 – Normas para exposição: 

Itens aceitáveis – com restrições – nos projetos e estandes: 

 Amostras de solo, areia, terra, rochas ou lixo. 

 Amostras de água como parte de um equipamento. 

 Alimento humano ou animal. 

 Materiais de plantas (vivas, mortas ou preservadas) que se encontram em seu estado natural, não 
processados ou não-manufaturados, usados na construção do trabalho. 
 

OBSERVAÇÃO: Os itens acima relacionados somente poderão ser expostos no estande se alocados em um 

recipiente fechado, exceto vidro. Pode-se usar plástico ou similar, sujeitos à avaliação. Quando o trabalho 
envolver esses elementos, sugerimos fotografar e expor as fotos da atividade realizada. 
 

 Prêmios, medalhas, cartões de apresentação, bandeiras, propaganda e/ou agradecimentos, sujeitos à 
avaliação. 

 Fotografias ou apresentações visuais, se: 
o não forem consideradas ofensivas ou inapropriadas; 
o estiverem presentes legendas com fonte, origem ou créditos da fotografia/imagem: “Fotografia 

tirada por...”, “Figura retirada de...” etc. 
o procederem de revistas, jornais, Internet, entre outras fontes, e houver legendas junto a elas. 
o constituírem-se fotografias/imagens do expositor; 
o consistirem em fotografias de pessoas com consentimentos assinados, bem como devidamente 

expostos no estande. 
 

OBSERVAÇÃO: Se todas as fotografias/imagens forem da mesma fonte, uma legenda visível é suficiente. 

 Qualquer aparato com correias, polias, correntes, partes móveis, pontiagudas ou com tensão com 
proteção e sem ruído; 

 Laser classe II se: 
o a energia emitida for menor que 1mW e se o laser for operado somente pelo expositor; 
o operados somente durante a avaliação, com autorização da Comissão Organizadora; 
o etiquetados e identificados com a frase “Radiação Laser: Não olhe em direção ao raio”; 
o isolados em proteção contra acesso visual ou físico ao raio; 
o desconectados quando não-operantes. 

 Laser classe III e IV somente para exibição e não operados. 
 

OBSERVAÇÃO: Será permitida a divulgação de endereços postais, de Internet, de e-mail, número de 

telefone e/ou fax somente dos alunos expositores.  

Itens proibidos para exposição no estande: 

 Organismos vivos, incluindo plantas; 

 Espécies dissecados ou partes; 

 Animais vertebrados ou invertebrados preservados; 

 Partes ou fluídos corporais (sangue, urina...) de seres humanos ou animais; todos os aparelhos ou 
substâncias perigosas, por exemplo: veneno, drogas, arma de fogo, munição, produtos químicos que 
possam gerar riscos;  

 Gelo seco ou qualquer outro sólido sublimado (sólidos que se transformam em gás sem passar pelo 
estado líquido); 

 Materiais perfuro-cortantes; 

 Chamas ou materiais altamente inflamáveis; 

 Baterias com células expostas; 



 Fotografias ou qualquer outra apresentação visual em que sejam mostrados animais vertebrados sendo 
submetidos a técnicas cirúrgicas, dissecações, necropsia, ou outras técnicas laboratoriais; 

 Conexões de e-mail e/ou de Internet ao exibir o trabalho; 

 Material escrito/visual de trabalhos de anos anteriores como parte do estande (com exceção de título que 
denote a continuidade do trabalho); 

 Vidro ou objetos de vidro, a menos que sejam considerados pela Comissão Organizadora como uma parte 
integral e necessária do trabalho (com exceção de vidro que faça parte de um produto comercial, como, 
por exemplo, tela de computador); 

 Qualquer aparato considerado como não-seguro pela Comissão Organizadora como, por exemplo, tubos 
de vácuo grandes, aparelhos geradores de raios perigosos, tanques vazios que contenham combustíveis 
líquidos ou gasosos, tanques pressurizados e outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II – FICHA DE AVALIAÇÃO. 

FEICIC 2019 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

Identificação do Trabalho: _______________ 
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0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 

PROJETO DE PESQUISA: 

1. Relevância da temática.      

2. Definição clara do tema/problema.      

3. Caderno de Campo: 

Registro e desenvolvimento do projeto. 
    

 

4. Elaboração do resumo.      

APRESENTAÇÃO VISUAL: 

5. Originalidade e criatividade na 

apresentação. 
    

 

6. Objetividade 

Apresentação de dados mais importantes. 
    

 

7. Organização geral do estande.      

APRESENTAÇÃO ORAL: 

8. Domínio do assunto, clareza e 

desenvoltura. 
    

 

9. Coerência 

Apresentação de acordo com os dados 

levantados. 

    

 

10. Participação dos componentes da equipe.      

 

Pontuação total: _________ 

Dois Irmãos, 05 de julho de 2019. 

Nome completo do avaliador: ________________________________________________________________ 

     

Sugestões para o grupo: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 


