UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

Chamada DDC nº 03 /2016 - 18ª UFMG Jovem
1ª Retificação – 04 de abril de 2017

A Diretoria de Divulgação Científica da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade
Federal de Minas resolve retificar, em parte, a Chamada DDC nº 03/2016, referente a
18ª UFMG Jovem.

ONDE SE LÊ:
1. EVENTO
A abertura do evento e a montagem dos estandes ocorrerá no dia 20 de julho de 2017,
no campus Pampulha da UFMG, a partir das 13 horas. A apresentação dos trabalhos
será nos dias 21 e 22 de julho, no mesmo local, de 08 às 17 horas.

LEIA-SE:
1. EVENTO
Para a 18ª UFMG Jovem serão selecionados 48 trabalhos, 24 na categoria Ensino
Fundamental e 24 na categoria Ensino Médio. A feira acontecerá dos dias 17 a 22 de
julho de 2017, no campus Pampulha da UFMG. Nos dias 17 e 20 de julho, a partir das
14 horas, serão realizados os credenciamentos e a montagem dos estandes do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio, respectivamente. A apresentação dos trabalhos de
Ensino Fundamental acorrerá nos dias 18 e 19 de julho; e a apresentação dos trabalhos
de Ensino Médio nos dias 21 e 22 de julho.

ONDE SE LÊ:
4.2. Formato da apresentação:
A organização do evento fornecerá para cada equipe um estande no tamanho de quatro
(04) metros quadrados (2,00m x 2,00m x 2,20m), paredes em divisórias na cor branca,
com fundos e laterais fechados, quatro cadeiras, uma bancada e um ponto de energia
de 110V.

LEIA-SE:
4.2. Formato da apresentação:
A organização do evento fornecerá para cada equipe um estande no tamanho de quatro
(04) metros quadrados (2,00m x 2,00m x 2,20m), paredes em divisórias na cor branca,
com fundos e laterais fechados, quatro cadeiras, uma bancada e um ponto de energia
de 220V.

ONDE SE LÊ:
6.2. Seleção dos trabalhos:
Os trabalhos inscritos serão avaliados por uma comissão científica formada por
professores da UFMG e convidados, e os 50 melhores trabalhos serão selecionados de
acordo com os seguintes critérios, presentes na Ficha de Avaliação (anexo 2):
LEIA-SE:
6.2. Seleção dos trabalhos:
Os trabalhos inscritos serão avaliados por uma comissão científica formada por
professores da UFMG e convidados. Os 24 trabalhos mais bem classificados da
categoria Ensino Fundamental e os 24 mais bem classificados da categoria Ensino
Médio serão selecionados, respeitando-se os limites estabelecidos nos itens 5 e 6.1, e
de acordo com os seguintes critérios, presentes na Ficha de Avaliação (anexo 2):

ONDE SE LÊ:
7.1. Credenciamento e montagem dos estandes:
Professores e alunos selecionados deverão comparecer ao campus Pampulha da
UFMG no dia 20 de julho de 2017, a partir das 13 horas, para credenciamento,
montagem do estande e participação da abertura oficial da 18ª UFMG Jovem. O
credenciamento é obrigatório e se encerrará às 16 horas.
LEIA-SE:
7.1. Credenciamento e montagem dos estandes:
Professores e alunos selecionados na categoria Ensino Fundamental deverão
comparecer à Tenda da SBPC Jovem (localizada em frente à Faculdade de Ciências
Econômicas - FACE, no campus Pampulha da UFMG), no dia 17 de julho de 2017, a

partir das 14 horas, para credenciamento e montagem dos estandes. Professores e
alunos selecionados na categoria Ensino Médio deverão comparecer ao mesmo local,
no dia 20 de julho, também às 14 horas. O credenciamento é obrigatório e se encerrará
às 17 horas.

ONDE SE LÊ:
7.2. Ajuda de custo:
No momento do credenciamento o professor responsável receberá, a título de ajuda de
custo, até cinco (05) tickets para alimentação (lanche da manhã, lanche da tarde e
almoço), para os dias 21 e 22 de julho, destinados à equipe (professor orientador e até
4 alunos).
LEIA-SE:
7.2. Ajuda de custo:
No momento do credenciamento o professor responsável receberá, a título de ajuda de
custo, até cinco (05) tickets para alimentação (lanche da manhã, lanche da tarde e
almoço), para os dias 18 e 19 de julho (Ensino Fundamental) ou 21 e 22 de julho (Ensino
Médio), destinados à equipe (professor orientador e até 4 alunos).

ONDE SE LÊ:
7.3. Horário de funcionamento:
Todos os trabalhos deverão ser apresentados ininterruptamente nos dois dias de
evento, 21 e 22 de julho de 2017, de 8 às 17 horas.
LEIA-SE:
7.3. Horário de funcionamento:
Os trabalhos do Ensino Fundamental deverão ser apresentados nos dias 18 e 19 de
julho; e os trabalhos do Ensino Médio, nos dias 21 e 22 de julho. As apresentações
ocorrerão das 8:00 às 17:00, com intervalo para almoço das 12:00 às 13:30.

ONDE SE LÊ:
7.4. Apresentação:

(...) Também é de responsabilidade do professor escalar os alunos de forma que o
estande não permaneça vazio durante o horário da mostra, à exceção do horário de
almoço (12:00 às 13:00) nos casos em que não for possível realizar um revezamento.
LEIA-SE:
7.4. Apresentação:
(...) Também é de responsabilidade do professor escalar os alunos de forma que o
estande não permaneça vazio durante o horário da mostra, à exceção do horário de
almoço (12:00 às 13:30).

ONDE SE LÊ:
8.1. Avaliação:
Durante os dois dias de realização da Feira uma comissão avaliadora irá classificar os
trabalhos de acordo com os critérios citados no item 8.1.2 e constantes na Ficha de
Avaliação (anexo 2).
LEIA-SE:
8.1. Avaliação:
Durante os dias 18 e 19 (Ensino Fundamental) e 21 e 22 (Ensino Médio), uma comissão
avaliadora irá classificar os trabalhos de acordo com os critérios citados no item 8.1.2 e
constantes na Ficha de Avaliação (anexo 2).

ONDE SE LÊ:
8.2. Premiação:
A divulgação dos trabalhos vencedores ocorrerá no dia 22 de julho de 2017 às 16 horas.
De acordo com os critérios já estabelecidos, a comissão avaliadora classificará os
melhores trabalhos, que serão premiados da seguinte forma:

Colocação

1º lugar

2º lugar

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Bolsas de iniciação científica

Bolsas de iniciação científica

Júnior, certificado e placa de

Júnior, certificado e placa de

menção honrosa

menção honrosa

Certificado e placa de menção

Certificado e placa de menção

honrosa

honrosa

3º lugar

Certificado e placa de menção

Certificado e placa de menção

honrosa

honrosa

Teremos ainda a premiação de Professor Destaque, Escola Destaque e Trabalhos
Destaque de cada uma das três grandes áreas do conhecimento: 1. Ciências Agrárias,
Ciências Exatas e da Terra e Engenharias; 2. Ciências Biológicas e Ciências da Saúde;
3. Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Linguística, Letras e Artes.

LEIA-SE:
8.2. Premiação:
De acordo com os critérios já estabelecidos, a comissão avaliadora classificará os
melhores trabalhos, que serão premiados da seguinte forma:

Colocação

1º lugar

2º lugar

3º lugar

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Bolsas de iniciação científica

Bolsas de iniciação científica

Júnior, certificado e placa de

Júnior, certificado e placa de

menção honrosa

menção honrosa

Certificado e placa de menção

Certificado e placa de menção

honrosa

honrosa

Certificado e placa de menção

Certificado e placa de menção

honrosa

honrosa

Teremos ainda a premiação de Professor Destaque, Escola Destaque e Trabalhos
Destaque de cada uma das três grandes áreas do conhecimento: 1. Ciências Agrárias,
Ciências Exatas e da Terra e Engenharias; 2. Ciências Biológicas e Ciências da Saúde;
3. Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Linguística, Letras e Artes.
As premiações ocorrerão nos dias 19 de julho para a categoria Ensino Fundamental, e
22 de julho para a categoria Ensino Médio.

ONDE SE LÊ:
9. VISITAÇÃO DAS ESCOLAS

As escolas interessadas em visitar a feira poderão realizar o agendamento mediante
envio da Ficha de Agendamento de Visitação (anexo 3) devidamente preenchida para
o endereço eletrônico ddc-conhecimentoparatodos@proex.ufmg.br, até o dia 19 de julho
de 2017.
LEIA-SE:
9. VISITAÇÃO DAS ESCOLAS
As escolas interessadas em visitar a feira poderão realizar o agendamento até o dia 14
de julho de 2017 mediante preenchimento do formulário eletrônico “Agendamento de
Visitação

-

SBPC

Jovem

2017”,

presente

no

link:

https://goo.gl/forms/10GwA0ZWBDWYubAb2

ONDE SE LÊ:
10. CRONOGRAMA
Lançamento da Chamada Pública

31/10/2016

Início das Inscrições dos trabalhos

20/02/2017

Prazo final para afiliação de feiras regionais e locais

30/04/2017

Prazo final para inscrição dos trabalhos

08/05/2017

Divulgação do resultado da seleção de trabalhos

05/06/2017

Prazo final para agendamento de visitação

19/07/2017

Montagem dos estandes e Abertura do Evento

20/07/2017

Apresentação dos trabalhos

21 e 22/07/2017

Encerramento e Premiação

22/07/2017

LEIA-SE:
10. CRONOGRAMA
Lançamento da Chamada Pública

31/10/2016

Início das Inscrições dos trabalhos

20/02/2017

Prazo final para afiliação de feiras regionais e locais

30/04/2017

Prazo final para inscrição dos trabalhos

08/05/2017

Divulgação do resultado da seleção de trabalhos

05/06/2017

Prazo final para agendamento de visitação

14/07/2017

Credenciamento e Montagem dos estandes – Ensino Fundamental

17/07/2017

Apresentação dos trabalhos – Ensino Fundamental

18 e 19/07/2017

Encerramento e Premiação – Ensino Fundamental

19/07/2017

Credenciamento e Montagem dos estandes – Ensino Médio

20/07/2017

Apresentação dos trabalhos – Ensino Médio

21 e 22/07/2017

Encerramento e Premiação – Ensino Médio

22/07/2017

Maiores Informações: Diretoria de Divulgação Científica
Tel. (31) 3409-4427/4428 | email: ddc-conhecimentoparatodos@proex.ufmg.br

Belo Horizonte, 04 de abril de 2017.

Prof.ª Silvania Sousa do Nascimento
Diretoria de Divulgação Científica
Coordenadora Geral da UFMG Jovem

Prof.ª Benigna Maria de Oliveira
Pró-Reitora de Extensão da UFMG

