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1. IDENTIFICAÇÃO 
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Leandro Machado de Carvalho 

Dados da instituição executora 
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Programa de Pós-graduação em Química 

Programa de Pós-graduação em Física 

Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências: Química da vida e saúde 

Programa de Educação Tutorial (PET-Física) 

Coordenação do Curso de Física 

Coordenação do Curso de Química Licenciatura  

 

 

2. RELEVÂNCIA E MÉRITO CIENTÍFICO-PEDAGÓGICO 

 

 



 

a) Caracterização da proposta (objetivos, principais atividades desenvolvidas etc.); 

Este projeto prevê a consolidação de um espaço de experimentação em Física e 

Química para a interação com escolas de Ensino Fundamental e Ensino Médio de Santa 

Maria. O projeto prevê a organização de mostras e feiras científicas nas escolas e no 

espaço Ciência Viva no Campus da UFSM. O projeto envolve a participação de 

professores dos departamentos de Física e Química, dos Programas de Pós-graduação 

em Física, Pós-graduação em Química e Pós-graduação em Educação em Ciências 

(Química da Vida e Saúde), além do grupo PET-FÍSICA e PIBID-Química/UFSM. O projeto 

visa atender à necessidade emergente de popularização da ciência produzida no 

universo acadêmico. Essa divulgação e popularização envolve a interação com escolas 

do ensino fundamental e ensino médio principalmente do município de Santa Maria. 

Objetivos: 

- Implementar e consolidar o Espaço Ciência Viva na UFSM envolvendo as áreas de 

Física e Química. 

- Elaborar e desenvolver experimentos didáticos para divulgação em escolas 

municipais, estaduais e privadas de Santa Maria e região. 

- Elaborar instrumentos de divulgação científica para estudantes do ensino fundamental 

e ensino médio. 

- Organizar mostras e feiras científicas itinerantes nas escolas 

- Organizar visitas científicas das escolas no Espaço Ciência na UFSM 

- Organizar uma Mostra Científica na UFSM (1 edição por ano a partir do 2o. ano de 

projeto) com a apresentação de trabalhos por estudantes das escolas envolvidas no 

projeto. 

 As atividades a serem desenvolvidas no projeto estão descritas abaixo e 

subdivididas em 2 anos de execução. Pelo fato da UFSM já possuir um espaço físico 

especificamente para o projeto (CIÊNCIA VIVA), é previsto inicialmente a consolidação 

de um projeto único envolvendo as áreas da Química, Física e Educação em Ciências. 



 

O projeto CIÊNCIA VIVA é uma iniciativa do Centro de Ciências Naturais e Exatas que 

mantém uma forte interface com escolas do ensino fundamental e médio. O Espaço 

Ciência VIVA servirá, portanto, de iniciador desta interação com a sociedade e 

popularização da ciência a partir de experimentos didáticos elaborados em conjunto 

entre as áreas. Neste espaço, professores do ensino médio e estudantes receberão 

orientação voluntária por parte de estudantes e professores dos Cursos de Licenciatura 

(Química e Física) e de Pós-graduação em Educação em Ciências envolvidos no projeto. 



 

Atividades específicas do 1º Ano: 

Consolidação do CIÊNCIA VIVA-CCNE no Prédio 13B e 13C (campus) 

- Definição dos conceitos científicos a serem abordados a partir dos experimentos 

selecionados em Química e Física. 

- Workshop inicial com professores e diretores de escolas convidadas para o projeto: 

apresentação do projeto global e estabelecimento de um cronograma de trabalho nas 

escolas com a participação do CIÊNCIA VIVA. Apresentação de palestrante externo com 

atividade relacionada à divulgação científica (PUC-RS). 

- Elaboração de material didático com os experimentos a serem abordados (para 

distribuição nas escolas): formato impresso e Digital (Plataformas digitais, Games). 

- Apresentação de experimentos selecionados para estudantes do Ensino Fundamental 

e Médio: professores dos PGs, DQ e DF e estudantes dos Cursos de Licenciatura e PET-

FÍSICA. 

- Elaboração de experimentos didáticos por professores do Ensino Fundamental e 

Médio com os alunos: estudo dos conceitos básicos de Química e Física contidos nos 

experimentos 

- Demonstração de experimentos didáticos de Química e Física em espaços não formais 

de ensino da cidade: 

 - Praça Saldanha Marinho 

- Feiras municipais 

 - Shopping Center da Cidade (Praça Nova e Royal Plaza) 

- Seleção de 5 bolsistas premiados com experimentos elaborados ao longo do 1º Ano 

nas escolas participantes do projeto 

 

 



 

Atividades específicas do 2º Ano: 

Organização de Feiras e Mostras Científicas 

Etapa 1: nas escolas e espaços não formais de ensino do município de Santa Maria 

- Incentivo e apoio à criação de feiras científicas nas escolas selecionadas para o 

projeto (1 feira por semestre): as mini-feiras científicas serão realizadas nas escolas 

com a aplicação dos experimentos e material elaborados no CIÊNCIA VIVA na UFSM no 

primeiro ano de projeto. 

- Feiras itinerantes nas Escolas do Município a partir dos experimentos didáticos 

elaborados pelos professores do DQ e DF da UFSM e alunos: as feiras itinerantes 

obedecerão a uma agenda elaborada no primeiro ano de projeto em conjunto com as 

escolas (Workshop inicial). 

- Mostras científicas em espaços não formais de ensino da cidade: as mostras científicas 

realizadas no 1o. ano de projeto serão repetidas ao longo do primeiro semestre do 2o. 

ano de projeto para uma maior visibilidade do projeto em nível municipal e a 

popularização do CIÊNCIA VIVA na cidade. 

- Execução de experimentos didáticos por estudantes e professores do Ensino 

Fundamental e Médio envolvendo os estudantes selecionados nas escolas: os 

experimentos elaborados no projeto serão estudados e executados nas escolas como 

incentivo à elaboração de experimentos para a Mostra CIÊNCIA VIVA no CAMPUS no 

final do ano. Os 5 estudantes premiados no 1o. ano de projeto serão fortemente 

envolvidos nessas atividades. Além disso, estudantes voluntários das escolas serão 

envolvidos nessas atividades. Desta forma, o projeto visa principalmente despertar 

novos talentos nas áreas de Física e Química nas escolas. 

  



 

Etapa 2: Apresentação dos resultados das feiras científicas na Mostra CIÊNCIA 

VIVA no CAMPUS (Centro de Eventos da UFSM) 

- Organização de uma Mostra Científica no Centro de Convenções (CC) da UFSM: 
apresentação de 50 trabalhos de experimentos em Física e Química pelos estudantes das 

Escolas participantes do projeto com projeção audiovisual no auditório do CC e apresentação 

em Ilhas de Experimentação no Centro de Eventos. 

Duração da Mostra Científica: 2 dias 

b) Breve histórico 

b.1) Ciência VIVA da UFSM 

Numa concepção mais abrangente de educação científica que extrapola os limites da Escola, o 

Ciência Viva órgão suplementar do CCNE, locada em dois prédio 13B e 13C, com 690 m2 e 180 

m2 respectivamente, próximo ao jardim botânico da UFSM, dispondo de laboratórios, auditórios, 

sala de videoconferência, salas de reuniões, espaço para exposição e infraestrutura adequada 

para manter uma programação de exposições que contemplam temas básicos de Ciência ( 

exposições permanentes de Física, Química, Biologia, Matemática ) e assuntos de interesse 

histórico, público, etc... ou eventos importantes para Ciência e Tecnologia. O prédio do Ciência 

Viva, além de servir para encontros científicos, palestras, cursos, etc., também é um local de 

visitação de Escolas e público em geral, com exposições que estimulam a curiosidade científica 

e divulgam informações significativas em C&T.  

 O Ciência Viva contribui para a divulgação científica no Estado de Rio Grande do Sul e 

para a melhoria do ensino de ciências na rede escolar através da integração com Instituições de 

Ensino Superior, Escolas, Centros de pesquisa e desenvolvimento em C&T, Secretarias de 

Estado ( especialmente a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Secretaria de Educação), 

Prefeituras, etc..., especialistas, estudantes, , técnicos e funcionários. Em especial trabalhamos 

na interação com as instituições públicas para atender os diversos segmentos da sociedade, 

atuando diretamente em projetos para a melhoria do ensino de ciências nas Escolas da Rede 

Pública Municipal e do Estado do Rio Grande do Sul (Projeto FAPERGS Química e Sociedade). 

 As exposições, por sua vez, permitem que as pesquisas desenvolvidas na Universidade, 

Órgãos do Governo, Prefeituras, Escolas, ONGs e outras instituições sejam levadas ao 

conhecimento de todos os interessados. 

 O foco do Ciência-Viva é a promoção de encontros científicos; utilização de unidades 

volantes para divulgação científica; Internet Ciência e de um espaço virtual do Ciência Viva. 

Através do Ciência Viva - UFSM, pode-se criar um poderoso mecanismo de suporte à discussão 

de temas científicos, permitindo a interação entre professores, estudantes, pesquisadores, 

técnicos e interessados em geral. O material de difusão e discussão vem sendo produzido por 

estudantes bolsistas, pós-graduandos, pesquisadores e docentes da universidade. 

 

 



 

 Ações realizadas no CIÊNCIA VIVA nos últimos 8 anos 

Total de projetos vinculados ao programa/projeto 5 

Total de público atingido 24.000 

Total de docentes 8 

Total de estudantes de graduação – bolsistas 14 

Total de estudantes de graduação – não bolsistas 8 

Total de estudantes de pós-graduação 4 

Total de servidores técnico-administrativos 3 

Janela aberta edições (anuais) 8 edições 

  

Eventos realizados no CIÊNCIA VIVA nos últimos 8 anos 

Tipo de evento:  Exposição Química (10 ) Biologia ( 5 ) 1600 +1600 

 pH do Planeta 400 

Total de público participante 3.200 

 



 

  b.2) O PET Física, integrante do Programa de Educação Tutorial/FNDE/MEC, vem 

participando ativamente de atividades de integração Universidade-Escola através de 

uma série de ações envolvendo estudantes universitários do curso de Física da UFSM 

(licenciatura plena e bacharelado). Algumas atividades podem ser destacadas: o 

Minicurso de Introdução à Astronomia, oferecido anualmente no segundo semestre, 

voltado à estudantes do ensino médio da rede pública de ensino. Nesta ação, os 

estudantes são apresentados a temas fundamentais de Ciência, Física e Astronomia, em 

particular, e são incentivados a realizar atividades de exploração científica nos diversos 

temas propostos.  Outra atividade na qual o PET Física participa é o Descubra UFSM, 

considerada a “feira das profissões” institucional. Nesta, os estudantes do PET e outros 

estudantes do curso apresentam o curso para visitantes oriundos de escolas da região, 

mostrando aos potenciais estudantes universitários a rotina acadêmica e a estrutura 

universitária. A prática de pesquisa e aprendizado científicos é apresentada a partir de 

experimentos com diversos graus de complexidade, preparados e apresentados pelos 

estudantes mencionados, com a supervisão do Professor-Tutor. 

b.3) O grupo de Pesquisa  do LAEQUI (Laboratório de Ensino de Química) da UFSM, 

vem desenvolvendo pesquisas voltadas a inserção de temáticas para dar significação 

aos Conteúdos de Química, por meio da utilização de diferentes metodologias de ensino, 

voltadas a um ensino-aprendizagem significativo. A experiência deste grupo com mais 

de vinte dissertações de mestrado e duas teses de doutorado na área de Ensino de 

Química tem fornecido excelentes resultados tanto na formação de professores quanto 

na divulgação de diferentes estratégias didáticas (www.ufsm.br/laequi ). 

Este grupo tem experiência na formação inicial de professores de 

Ciências/Química junto ao PIBID-Química (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

a Docência-UFSM). O PIBID-Química desde sua primeira edição 2009 vem atuando no 

ensino médio na região de Santa Maria, junto ao grupo LAEQUI. Os acadêmicos do curso 

de Química Licenciatura atuam em escolas de Ensino Médio, na elaboração de atividades 

diferenciadas para o ensino de conteúdos de Química. Elaboram e desenvolvem oficinas 

temáticas, auxiliam em mostras e feiras de ciências na escola, participam de atividades 

de popularização da ciência em espaços não formais como “a Química na praça”, mostra 

de Ciências no shopping, “Mateada” (uma atividade da UFSM na praça central de Santa 

Maria). Os acadêmicos que fazem parte do projeto PIBID, atuam também no espaço 

Ciência Viva -CCNE-UFSM, recebendo estudantes das escolas da Região durante o 

“Janela Aberta” apresentando e divulgando os cursos de Química da UFSM e 



 

apresentando experimentos de Química aos estudantes e professores das escolas que 

visitam a UFSM. 

 

c) Potencial e pertinência da proposta como estratégia de divulgação e popularização 

da ciência; 

 

A histórica defasagem existente entre a sociedade e a ciência, tem se intensificado ainda 

mais nos últimos anos. De fato, não é sempre fácil justificar projetos científicos para a sociedade 

como um todo, mas isto é especialmente difícil na sociedade brasileira. Não por acaso, apenas 

1% dos jovens brasileiros entre 18 e 24 anos seguem carreiras de pesquisa. Neste sentido, meios 

para popularizar a ciência são de fundamental importância para a consolidação de uma cultura 

coletiva para o apoio e difusão de avanços e descobertas científicas. 

A distância existente entre os brasileiros e a ciência está, em grande parte, ligada com a 

forma que a população enxerga a ciência (e a tecnologia), ou seja, um conceito distante e 

desligado das outras atividades sociais. Dessa forma, há uma necessidade de aproximar a ciência 

de outras atividades do cotidiano da população, para que fique mais tangível e seja naturalmente 

percebida pelas pessoas. 

Geralmente, feiras científicas em escolas do ensino fundamental e médio têm um duplo 

propósito: popularizar a ciência e despertar jovens talentos para a carreira científica. Ao envolver 

estudantes em projetos científicos, as feiras acabam envolvendo também pais e professores. De 

fato, importantes problemas socioambientais como dengue ou leis de trânsito são combatidos 

dentro das escolas, porque há nos estudantes um grande poder de disseminação de informação 

e conhecimento. Além disso, as feiras científicas são muitas vezes o primeiro contato que um 

aluno tem com experimentos e projetos científicos, o que naturalmente pode desperta-los para 

carreiras que não gozam de tanto prestígio em nossa sociedade. 

No presente projeto, propõe-se divulgar e popularizar a ciência em diferentes e contínuas 

etapas. Inicialmente, estudantes e professores da UFSM receberão os estudantes do ensino 

fundamental e médio em um espaço na UFSM que será destinado para a realização de 

experimentos de química e física que tenham um apelo visual e possam impactar de maneira 

positiva os alunos. Esses experimentos serão correlacionados com o cotidiano dos estudantes 

para ilustrar comportamentos que costumam passar despercebidos. Espera-se que este conjunto 



 

de apresentações sirva de gatilho tanto para despertar a curiosidade dos estudantes quando para 

impulsionar a participação dos estudantes na etapa seguinte. 

A segunda etapa do projeto prevê a reprodução de experimentos de física e química pelos 

próprios estudantes nas escolas de origem, guiados por roteiros que serão produzidos pelos 

integrantes do projeto. A sequência desta segunda etapa será constituída pela elaboração de 

experimentos pelos próprios estudantes do ensino fundamental e médio, que poderá contar com 

um auxílio dos integrantes do projeto em dias para dúvidas e sugestões na UFSM. O sentimento 

de realizar algo com as próprias mãos, ser capaz de reproduzir um experimento e vê-lo funcionar 

é extremamente gratificante, e pode aproximar ainda mais os estudantes do universo científico. 

Finalmente, este projeto prevê a participação dos estudantes e seus experimentos 

elaborados na segunda etapa numa grande feira científica dentro da UFSM, onde cada grupo 

poderá compartilhar o seu aprendizado, suas dificuldades e apresentar seu projeto para uma 

grande plateia. É importante inserir a comunidade dentro dos espaços da UFSM. A convivência 

entre estudante, pais e professores do ensino fundamental e médio com estudante se 

professores da UFSM poderá mostrar que a carreira científica é uma possibilidade real para esses 

jovens e que pode ser muito gratificante. 

Com as várias etapas de intercâmbio entre universidade e escolas deste projeto, os 

esforços estão alinhados para aumentar a oportunidade de estudantes de ensino fundamental e 

médio, auxiliando numa educação inclusiva, equitativa e de qualidade. Juntas, as etapas descritas 

neste projeto poderão repassar e difundir para a sociedade, parte do conhecimento alcançado 

na universidade de forma que haja naturalmente uma apropriação social do conhecimento. 

 

d) Potencial multiplicador das atividades educativas propostas e grau de inovação do 

projeto  

 

     (i) na melhoria da qualidade da educação em ciências  

 O projeto CIÊNCIA VIVA da UFSM visa a melhoria da qualidade da educação em 

ciências a partir de um trabalho intensivo de experimentação nas escolas em cooperação 

com os professores do ensino fundamental e médio. Os experimentos a serem 

estudados visam o estudo de conceitos básicos em Física e Química a partir de produtos 



 

presentes no cotidiano dos estudantes adquiridos em mercados locais e de baixo custo. 

Os laboratórios de Física e Química do CIÊNCIA VIVA - UFSM servirão de modelo e 

incentivador à criação de laboratórios nas escolas. Os experimentos selecionados pelo 

projeto serão abordados em relação aos conceitos e fundamentos envolvidos em Física 

e Química básica. Além disso, o projeto terá continuidade após os primeiros 2 anos, uma 

vez que o CIÊNCIA VIVA já é um projeto iniciado na UFSM para este fim, possibilitando 

a interação contínua Universidade-Escola. O projeto é inovador no aspecto da 

abordagem conjunta de conceitos em Física e Química e na proposta de elaboração de 

feiras itinerantes e nos espaços não formais de ensino da cidade, dando maior 

visibilidade ao projeto na sociedade. Além disso, a UFSM já possui um Programa de Pós-

graduação fortemente voltado para este fim (Educação em Ciências: Química da Vida e 

Saúde). Outro aspecto inovador da proposta está na participação efetiva de professores 

de Programas de Pós-graduação consolidados na UFSM (Física e Química), 

estabelecendo uma forte interface entre a pesquisa científica desenvolvida na UFSM e 

o ensino fundamental e médio.  

      (ii) na capilaridade das políticas de popularização da ciência; 

 O projeto CIÊNCIA VIVA apresenta potencial multiplicador a partir do 

envolvimento de estudantes da graduação nas Licenciaturas em Física e Química, além 

de estudantes do grupo PET-FÍSICA e PIBID-UFSM. Além disso, 2 estudantesdo 

programa de Pós-graduação em Educação em Ciências (1 mestrado e 1 doutorado) 

estarão envolvidas na execução do projeto tanto na UFSM como nas escolas e espaços 

públicos propostos no projeto. Como ferramentas de popularização da ciência, o projeto 

propõe as seguintes iniciativas específicas: 

- Realização de experimentação e divulgação do material produzido na 

UFSM em espaços não formais de aprendizagem (praça pública, Shopping 

Centers, feira das profissões, universidade aberta, Semana de Santa 

Maria, semana meio ambiente,  ….) 

- Elaboração de jogos (games) envolvendo conceitos básicos de Física e 

Química: atividade prevista para atingir fortemente as novas gerações de 

estudantes do ensino médio. 



 

- Elaboração de ferramentas digitais para a divulgação dos experimentos em 

Física e Química: plataformas digitais e canais de divulgação na Internet 

(ex. Canal no Youtube, Aplicativos, etc.) 

 

e) Produção material de ferramentas educativas de divulgação e popularização da 

ciência, para capacitação de professores, escolas e/ou estudantes  

Os experimentos a serem realizados e implementados no espaço CIÊNCIA VIVA 

serão subdivididos nas seguintes temáticas: 

- Mecânica 

- Termodinâmica 

- Eletromagnetismo 

- Eletroquímica 

- Reações ácido-base 

- Reações de Oxi-redução 

- Funções orgânicas (identificação) 

- Química das Sensações 

- Ciências das Cores (Química e Física)… 

 Os experimentos utilizarão exclusivamente produtos comerciais de baixo custo 

adquiridos em mercados locais (ex. supermercados, ferragens e drogarias). Como 

ferramentas educativas, o projeto produzirá material didático com a descrição textual e 

visual dos experimentos. O mesmo material será transformado em material digital na 

forma de vídeos a serem publicados nas redes sociais e em canais de divulgação na 

Internet. Todas as atividades propostas serão avaliadas para serem divulgadas usando 

tecnologias assistivas (emprego de aplicativos que tornem o site acessível em Libras), 

atendendo a demanda da escola inclusiva.  Esse projeto visa atingir as novas gerações 

e um grande número de estudantes das escolas participantes no projeto, bem como 

estudantes de outros municípios e estados brasileiros. 

 f) Estratégias de capacitação e orientação para professores e estudantes; 



 

- Encontro semanal para a formação continuada de professores do ensino médio, 

fundamental na universidade por meio da realização de minicursos e palestras. 

- Capacitação em Gamificação no ensino para graduandos e professores de escola 

básica. 

g) Previsão de estímulo a projetos nas áreas de tecnologia social, tecnologia assistiva 

e empreendedorismo (por meio da ciência e tecnologia), se for o caso. 

Gamificação no ensino em grandes temáticas da Ciência: 

Sustentabilidade 

Energia 

Resíduos 

h) Aderência da proposta ao objeto e aos objetivos definidos; 

As ações e iniciativas da proposta têm o objetivo de contribuir para a promoção, divulgação e 

apropriação do conhecimento científico por jovens de escolas de ensino fundamental e médio e 

que, geralmente, servem de gatilho para disseminação na população em geral. Além disso, o 

formato de intercâmbio previsto nas etapas do projeto, tem o objetivo aproximar esses 

estudantes do meio acadêmico e criar laços entre a universidade e estudantes de ensino 

fundamental e médio. De fato, este formato de intercâmbio em uma das etapas que precede a 

grande feira científica é bastante inédito e imaginamos que será importante para difundir 

conhecimento para uma inclusão produtiva e social, que melhore a qualidade de vida dos 

estudantes e permita um melhor exercício da cidadania. As etapas presentes neste projeto irão 

promover oportunidades de aprendizagem das escolas em áreas científicas muito importantes, 

que exigem uma parte de experimentação muito grande para a completa compreensão de seus 

conceitos, mas que não é tratada igualmente em muitas escolas que carecem ou são precárias 

em laboratórios de ensino. 

 

i) Ações preparatórias que estimulem a apresentação de projetos por meninas, bem 

como a submissão de projetos por equipes mistas, 

Sabemos que todas as crianças, com sua quase infinita curiosidade, são 

cientistas em potencial. Entretanto, a forma como as educamos acaba gerando certas 



 

expectativas dependentes de gênero. Para citar um exemplo, brinquedos produzidos 

para meninas costumam remeter ao ambiente doméstico, enquanto aqueles feitos para 

meninos tipicamente estão associados a universos fantásticos baseados em tecnologia, 

como aventuras espaciais, robôs e carros de corrida. É fundamental deixar claro para 

as meninas que elas também podem, e devem, se interessar pela ciência.  

Uma primeira questão importante é a da representatividade. A imagem que nos 

vem à cabeça quando pensamos em um cientista é normalmente a de um homem de 

cabelos bagunçados e que veste um jaleco branco. Para deixar claro que mulheres 

também fazem ciência, pretendemos formar equipes mistas para realizar as feiras 

itinerantes. Será incentivada a formação de grupos de estudantes que contenham tanto 

meninas quanto meninos, ou apenas meninas. A feira no campus da UFSM, que será o 

ápice deste projeto, contará com um prêmio adicional específico para grupos formados 

apenas por meninas “Meninas na Ciência”. Obviamente, estes grupos também 

concorrerão ao prêmio principal.   

 

 

3. ABRANGÊNCIA DA PROPOSTA 

 

a) Abrangência territorial dos projetos participantes;  

O projeto pretende manter uma programação de exposições que contemplam 

temas básicos de Ciência (exposições permanentes de Física, Química, Biologia, 

Matemática ), datas de interesse das áreas (Semana da água, ano da Tabela Periódica, 

Ano internacional da Luz, Semana da fotografia, Semana da água, Dia Internacional da 

Mulher, Dia de Marie Curie, Dia do Químico, Jornada Acadêmicas, etc…) e assuntos de 

interesse histórico, público, etc ou eventos importantes para Ciência e Tecnologia. 

A proposta deste projeto tem como objetivo incluir escolas públicas e privadas 

da rede de educação do município e da região geográfica atendida pela 8ª Coordenadoria 

Regional de Educação (CRE 08/RS), formada por 23 municípios. Inicialmente será feito 



 

um convite para apresentação e cadastro de escolas que tenham interesse em 

participar do Projeto, dentro da região de cobertura mencionada anteriormente. 

 

b) Parceria e envolvimento de outras instituições de ensino, pesquisa, extensão e de 

governos locais;  

PREFEITURA / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

8ª CRE 

CETISM / UFSM 

POLITÉCNICO / UFSM 

CACISM (captação de recursos locais) 

 

c) Amplitude e diversidade do público beneficiário, enfatizando eventual estímulo à 

participação de meninas; 

 O projeto pretende atingir todos os estudantes das escolas envolvidas, 

independentemente de gênero, classe social, raça ou religião. O cadastro de pelo menos 

uma escola de cada região geográfica da cidade, bem como de municípios vizinhos, 

somado à inclusão de tanto escolas públicas quanto privadas, garante que o recorte 

social seja o mais abrangente possível. O estímulo à participação específica de meninas 

está descrito no item 2i do presente projeto. 

d) Estratégias de divulgação e de participação do público. 

UFSM - Página do Projeto, site da UFSM, jornal, rádio e TV Campus. 

COMUNIDADE- Rádios e TV na cidade de Santa Maria (RBS TV, Band TV, Pampa) Diário 

de Santa Maria.   

FEIRAS ITINERANTES em locais públicos 



 

Perfis do projeto nas Redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter 

 

4. EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA 

 

a) Previsão de participação na SNCT, conforme item 1.3.6;  

Participação na SNCT 2020 e 2021 

Concorrer com projeto CIÊNCIA VIVA no Edital 

 

 

 

 

b) Adequação do cronograma às atividades planejadas;  

Atividades a serem realizadas 

1.    Definição dos conceitos a serem abordados a partir dos experimentos 

selecionados em Química e Física; 

2.   Workshop inicial com professores e diretores de escolas convidadas para o 

projeto ; 

3.  Elaboração de material didático com os experimentos a serem abordados (para 

distribuição nas escolas); 

4.  Elaboração de material didático com os experimentos a serem abordados (para 

distribuição nas escolas) ; 

5.    Apresentação de experimentos selecionados para estudantes do Ensino 

Fundamental e Médio: professores dos PGs, DQ e DF e estudantes dos Cursos 

de Licenciatura e PET-FÍSICA.; 



 

6.  Elaboração de experimentos didáticos por professores do Ensino Fundamental 

e Médio com os alunos: estudo dos conceitos básicos de Química e Física 

contidos nos experimentos; 

7.  Demonstração de experimentos didáticos de Química e Física em espaços não 

formais da cidade; 

8.  Seleção de 5 bolsistas premiados com experimentos elaborados ao 

        longo do 1º Ano nas escolas participantes do projeto ; 

9.     Organização de uma Mostra Científica no Centro de Convenções (CC) da 

       UFSM . 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma das Atividades 

  Bimestre 

Atividades 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

1/2/3             

4/5/6/             



 

7/8/9/10             

11/12/13             

  

 

c) Experiência do proponente na realização de Feiras e/ou Mostras Científicas;   

Descrever o histórico (UFSM) 

CIÊNCIA VIVA 

MOSTRAS DO PET FÍSICA 

DESCUBRA 

O PET Física vem atuando conjuntamente com a coordenação do curso de Física/UFSM 

na organização e execução da exposição de experimentos didático-científicos no 

“Descubra-UFSM”, evento institucional de mostra de cursos da UFSM. 

 

JAI 

O grupo de pesquisa LAEQUI, em 2018,  recebeu uma bolsista do nono ano do ensino 

fundamental e sua professora de Ciências de uma escola pública da região de Santa 

Maria, que foi agraciada com uma bolsa de incentivo durante a Jornada Acadêmica 

integrada-Jovem-2017-UFSM.  A referida bolsista, desenvolveu seu projeto no grupo de 

pesquisa mencionado elaborando jogos didáticos relacionados aos conteúdos que 

estavam sendo ministrados em sua escola. Após, estes jogos foram aplicados em sua 

escola e durante a JAI-2018 na UFSM apresentou seu trabalho para os demais jovens 

participantes da JAI-jovem.  

 



 

d) Equipe envolvida na organização; 

EQUIPE EXECUTORA: 

Leandro Machado de Carvalho (DQ) 

Hugo Braibante (DQ) 

Mara Braibante (DQ) 

Bernardo Iglesias (DQ) 

Thiago Augusto de Lima Burgo (DF) 

Leandro da Silva (DF) 

Artur Harres de Oliveira (DF) 

Ângela Kraisig (doutoranda) 

Joana Martins (mestranda) 

10  estudantes Graduação (5 Física e 5 Química) 

2 estudantes do PG (Educação em Ciências) 

e) Metodologia e estratégias de funcionamento das feiras (da escolha dos trabalhos, 

critérios de avaliação e premiação). 

Para Vigotsky, a interação social é fundamental para o desenvolvimento humano e para a 

aprendizagem, pois é  na interação do meio e com os sujeitos que ocorre o intercâmbio de 

informações e conhecimentos essenciais para o desenvolvimento. Sendo nesta perspectiva que 

estabeleceremos metodologias e estratégias na elaboração das atividades propostas descritas 

a seguir. 

Escolha dos trabalhos 

Os trabalhos serão inscritos por meio de edital específico elaborado pela equipe de 

trabalho deste projeto. 



 

A banca avaliadora será composta por professores da rede Pública de Ensino, 

professores do Ensino Superior e estudantes de Pós-Graduação, contactados para este 

fim pela comissão organizadora. 

Critérios de avaliação dos trabalhos 

Para a escolha dos trabalhos destaques nas feiras serão adotados os seguidos critérios 

avaliativos: 

1. Organização e apresentação geral do trabalho 

2. Fundamentação: exploração do conteúdo atendendo aos objetivos propostos 

Os critérios 1 e 2 visam detectar a QUALIDADE dos trabalhos, sendo evidenciada por 

meio dos seguintes itens: 

- Fundamentação teórica e explicação do tema do trabalho; 

- Qualidade dos procedimentos utilizados para o desenvolvimento do trabalho; 

- Resultados alcançados e apresentados. 

 

 

3. Criatividade e inovação 

Verificada pela presença dos seguintes itens: 

- Qualidade da inovação e/ou relevância social do trabalho; 

- Aplicação dos resultados do trabalho para a comunidade/sociedade. 

4. Clareza e objetividade 

Constatada pelos seguintes itens: 

- Clareza na organização e estética do estande dentro dos limites estabelecidos no 

edital. Adequação dos recursos visuais (banners, cartazes, maquetes, pequenos 



 

experimentos didáticos, protótipos, resultados em tabelas e/ou gráficos, entre outros) 

e presença de formas originais de apresentação; 

- Objetividade da apresentação. 

5. Cooperativismo 

Verificado por meio do: 

- Engajamento da equipe nas Atividades/Evento. 

De forma a sistematizar os critérios de avaliação descritos, propõem-se a Tabela 1: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1- Critérios de avaliação dos trabalhos. 

Nº   Item Avaliado    Trabalhos* 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 .... .... 

1   Organização e apresentação 

geral do trabalho.    

                      

2   Fundamentação teórica e 

exploração do conteúdo 

atendendo aos objetivos 

propostos – Conceitual 

                      

3   Criatividade, inovação                       



 

4   Clareza e objetividade: 

relevância do tema; 

                      

5   Engajamento da equipe na 

participação do evento 

                      

  Total                       

* Insuficiente (1)............................Muito Bom (5) 

Observação: Cada item avaliado será pontuado com valores de 1 a 5, sendo 1 insuficiente 

e 5 muito bom. Ao final das avaliações, serão somados os valores e os trabalhos que 

somarem maior pontuação serão premiados. 

Premiação 

Os três trabalhos mais bem avaliados, ou seja, que somarem maior pontuação serão os 

destaques das feiras, serão contemplados conforme edital. 
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