
 
                 

 
 
                                                                                                                                                       
 

 
 

 
Rua Itamarati s/n – Bairro Novo Horizonte - Canaã dos Carajás-PA CEP:68537-000 

 www.portal.semedcanaadoscarajas.pa.gov.br  
 

 

 

APRESENTAÇÃO 
O circuito científico da educação pública é baseado na busca de ideias inovadoras e 

estratégicas para questões sociais, econômicas e ambientais de Canaã dos Carajás, 
entendendo que as nossas crianças e adolescentes através de uma educação 
emancipadora são atores fundamentais para pensar o futuro da região.  

Com desafios mensais, o circuito tem o objetivo de desenvolver nos estudantes da 
rede pública de ensino o interesse pela ciência e pelo ensino superior, trabalhando para 
propor soluções para sociedade local. 

Os estudantes do ensino médio e fundamental trabalharão juntos com estudantes da 
graduação da Unifesspa (monitores) na resolução destes desafios. As equipes terão um líder 
e acompanhamento dos professores da escola. Cada desafio renderá uma pontuação às 
equipes, que ao final do circuito serão premiadas de acordo com seus desempenhos. 

OBJETIVOS 
• Divulgação e popularização da ciência na sociedade local/regional; 
• Desenvolver nos estudantes da rede pública de ensino interesse pela ciência, bem 

como pelo ensino superior; 
• Propor soluções com abordagem multidisciplinar para problemas reais da sociedade 

local através da ciência; 
• Integrar os estudantes da Unifesspa com estudantes da rede pública de ensino como 

exercício de docência e prática de extensão; 
APLICATIVO 

• Aplicativo exclusivo para o projeto com informações gerais do circuito científico 
• Cadastro do líder da equipe (estudante) 
• Inscrições das equipes pelo líder de equipe (nomes participantes, contato, tamanho 

da camisa e nome da escola) 
• Desafios (descritivos dos desafios, critérios de avaliação/pontuação) 
• Agenda de eventos /etapas (datas e horários, locais, palestras, desafios, etc) 
• Ranking de equipes (pontuação em ordem decrescente de cada uma das equipes) 

INSCRIÇÕES 
Configuração das equipes 

• As equipes serão compostas por 10 a 13 estudantes (9º ano do ensino fundamental 
e do ensino médio da mesma escola) com um líder e um nome escolhido pelos 
estudantes. 

Procedimento de inscrição de equipe 

• As inscrições gratuitas e simplificadas direto no aplicativo Conexão Ciência & 
Sociedade, e seguirão as seguintes etapas: 
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o Baixar o aplicativo Eventool gratuitamente na Play store ou na Apple store; 

o Inserir o código “CCS”; 

o Ao acessar o Aplicativo Conexão Ciência & Sociedade, o estudante líder da 
equipe deve fazer seu cadastro, com seu nome completo, escola e contato, o 
mesmo vai receber um email com uma senha no email indicado;  

o Será a realizada sua homologação pela organização do Conexão, a mesma 
será confirmada em aviso no próprio aplicativo; 

o Agora o líder já pode cadastrar os membros de sua equipe, para isso ele 
entrará no sítio específico no App inserindo os nomes participantes, contato, 
tamanho da camisa e nome da escola e o nome escolhido para a equipe; 

o Prontinho, a inscrição da equipe será confirmada pela organização com aviso 
no próprio aplicativo e vocês já estarão aptos a participar desta grande 
aventura científica e concorrer a grandes premiações. 

Apoio para equipes 

• Um(a) professor(a) da escola (Mobilizador), coordenação pedagógica ou direção da 
mesma; 

• 1 (um) monitor (estudante da Unifesspa) para cada uma das escolas com equipe(s) 
inscrita(s); 

• 1 (um) monitor voluntário para cada uma das equipes; 
• Todo material necessário para execução dos desafios será fornecido pela 

organização; 
Kits personalizados 

• Cada equipe inscrita ganhará um kit personalizado (Camiseta, garrafa, bloco de 
anotações, caneta…etc) entregue na 1ª Etapa do circuito. 

CRONOGRAMA 
Atividade Data Local 

Lançamento 12 de Março de 2022 Praça da Bílblia - 
Calourada Unifesspa 
2022 

Inscrições 07 a 20 de Abril de 2022 Aplicativo Conexão 
Ciência & Sociedade 
(online) 
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I Etapa  

Desafio I - Multidisciplinar (Artes 

Visuais, Física e Engenharia 

Civil) 

Lançamento e 
apresentação dos 
resultados em 30 de abril 
de 2022 

Lago dos Buritis 

II Etapa  
Desafio II - Comunicação & 

Cultura (Jornalismo e Letras 

Inglês) 

Lançamento em 30 de 
abril de 2022 no aplicativo 
 

Apresentação de 
resultados em 29 de Maio 
de 2022 na II Etapa 

Parque Gonzaguinha  

III Etapa  
 

Desafio III - Matemática & 

Cidadania (Matemática e 

Engenharia Mecânica)   

Lançamento em 29 de 
Maio de 2022 no 
aplicativo 
 

Apresentação de 
resultados em 25 de 
Junho de 2022 na III 
Etapa 

Feira do produtor  

IV Etapa  
 

Desafio IV - Engenharia & 

Tecnologia (Engenharia da 

Computação e Engenharia 

Elétrica) 

Lançamento em 25 de 
Junho de 2022 no 
aplicativo 
 

Apresentação de 
resultados em 27 de 
Agosto de 2022 na IV 
Etapa 

Praça da Juventude  
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V Etapa  
 

Desafio V - Biodiversidade & Meio 

Ambiente (Engenharia Florestal e 

Agronomia) 

Lançamento em 27 de 
Agosto de 2022 no 
aplicativo 
 

Apresentação de 
resultados em 24 de 
Setembro de 2022 na V 
Etapa 

Parque Veredas  

VI Etapa  
 

Desafio VI - Políticas Públicas & 

Desenvolvimento 

(Interdisciplinar)  

Lançamento em 24 de 
Setembro de 2022 no 
aplicativo 
 

Apresentação de 
resultados em 29 Outubro 
de 2022 na VI Etapa 

FLACC - Festival 
Literário e Artístico de 
Canaã dos Carajás   

Premiações  29 Outubro de 2022  FLACC - Festival 
Literário e Artístico de 
Canaã dos Carajás   

 

ETAPAS 
Configuração dos eventos 

• Em geral as etapas serão sábados a partir das 16h às 19h, finalizando sempre com 
uma atração cultural especial; 

• Apresentação dinâmica do desafio e dos procedimentos científicos que envolveram a 
resolução do problema; 

• Apresentação e apreciação pela banca de avaliação do resultado/produto do desafio, 
bem como do processo de construção, segundo os critérios de avaliação; 

• Uma palestra voltada para jovens (rápida, objetiva e dinâmica) de um tema 
relacionado à temática do desafio. 
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Programação detalhada: 
Etapa I - Desafio I - Multidisciplinar (Artes Visuais, Física e Engenharia Civil) - Parque 

dos Buritis 
 

Horário Ação 

16h00 
16h30 

Abertura 
• Cumprimentos 
• Apresentação do Conexão (objetivos, formato, concepção, desafios, 

programação, premiação etc) 

16h30 
17h00 

Apresentação das equipes 
• Chamada nominal das equipes 
• Entrega dos kits personalizado para as equipes 

17h00 
17h30 

Lançamento do Desafio I 
• Detalhamento do(s) desafio(s) 
• Tempo para execução (60min) 
• Critérios de avaliação 

17h30 
18h30 

Palestra - ……………….. 
Profa. Dra. ……. - Unifesspa 

18h30 
19h00 

Apresentação e avaliação dos resultados pelas equipes 
Cada equipe apresenta os resultados do Desafio conforme os critérios pré-
estabelecidos 

19h00 
19h30 

Encerramento 
• Divulgação da pontuação (Ranking) 
• Sorteio de brindes 

Lançamento do Desafio II 
• Etapa II 
• 29 de Maio de 2022 

Atração musical  
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DESAFIOS 
Características 

• Proposta de um problema de ordem multidisciplinar dentro de temáticas amplas. 
• A resolução sempre vai envolver a entrega e apresentação de um ou mais produtos. 
• Poderão ser disponibilizados para as equipes kits com materiais/equipamentos para 

auxílio na confecção dos produtos 
• Os desafios serão sempre lançados em uma etapa para serem apreciados na etapa 

seguinte, exceto no caso do primeiro que deverá ser lançado para ser “resolvido 
imediatamente”. 

• As equipes terão no mínimo 30 dias para resolução do problema e entrega do produto, 
exceto o primeiro. 

Avaliação dos produtos 
• Avaliação por bancas interdisciplinares composta por 3 (três) pessoas, abrangendo a 

sociedade local/regional que tenham atuação com alguma relação com a temática do 
desafio e cientistas (avaliação técnica). 

• Os critérios serão específicos de cada desafio e se baseiam tanto na qualidade do 
produto entregue, como na apresentação do mesmo, o processo de construção, as 
bases científicas utilizadas/apresentadas e dentre outros parâmetros especificados 
no desafio. 

• Cada equipe fará  a apresentação pública de seus produtos/resultados em tempo 
determinado e forma descrita no detalhamento do desafio. 

 

REALIZAÇÃO 

Unifesspa - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 
Polo de ensino, Pesquisa, Extensão, Tecnologia e Inovação de Canaã dos 

Carajás 
 

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás  
Secretaria Municipal de Educação 
Diretoria de Educação Científica, Profissional e Superior 

 

EQUIPE ORGANIZADORA 
Coordenação Geral 

o Diego Macedo - Unifesspa 
o Daniel Nogueira - Unifesspa 
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Coordenação de Etapas 

o Tarciso Filho - Unifesspa 
o Amilton Damas - Unifesspa 
o Nuria Gallardo - Unifesspa 
o Condeixa Araújo - Unifesspa 
o Suellen Cordovil - Unifesspa 
o Renata Soraia  - Unifesspa 
o Diego Kasuo  - Unifesspa 
o Diorge Lima - Unifesspa 
o José Elissandro - Unifesspa  
o Erick Martins - Unifesspa 
o Simone Nogueira - Unifesspa 
o Jefferson Gandra - Unifesspa 
o Daniel Nogueira - Unifesspa 

 

Coordenação SEMED 

o Thays Rodrigues - SEMED  
o Mayko Goulart - SEMED  

 

Bolsista - Aplicativo 

o Matheus Aguiar - Unifesspa 
 


