EDITAL PARA SELEÇÃO DE EQUIPE DE APOIO DA EXPOCIÊNCIA 2019

O Colégio Antonio Vieira torna pública a abertura de inscrições para EQUIPE
DE APOIO da EXPOCIÊNCIA 2019, de acordo com as disposições deste
edital.
1. Disposições Preliminares
1.1. As inscrições serão regidas por este edital e executada pela comissão
organizadora da EXPOCIÊNCIA 209 no período de 15 a 22 de maio de 2019.
1.2. Os projetos deverão ser apresentados pelos alunos inscritos durante o
processo de seleção.
1.3. Para os fins deste edital, denomina-se equipe de apoio alunos do 7º Ano
do EFII ao 2º Ano do EM.
1.4. As equipes deverão ter:
 03 (três) representantes de cada segmento (7º,8º e 9º anos do EF II);
 04 (quatro) representantes de cada série (1º e 2º anos do EM).
Perfazendo o total de 17 (dezessete) alunos.
1.5. Não poderão ser membros da equipe de apoio:
a) alunos das séries iniciais do EF I e II, ou seja, estudantes do 5º e 6ª Anos;
b) alunos do 3º ano do EM;
c) alunos de outras instituições de ensino.
1.6. Os alunos - integrantes da equipe de apoio - obterão 1,0 (um) ponto em
APENAS uma das disciplinas (Biologia, ciências, química e física) indicadas no
formulário do Anexo I. A opção por uma das disciplinas é escolha dos alunos.
2. Cronograma
FASES

DATA

Lançamento do Edital

25 de abril de 2019

Submissão de propostas (projetos)

29/04/19 até 14/05/19

Divulgação dos resultados

Até 31/05/2019

Início das atividades

A partir de 03/06/19
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3. Da Inscrição e Apresentação do Projeto para EQUIPE DE APOIO.
3.1. Local de Inscrição e horário de atendimento:
a) O projeto deverá ser entregue pessoalmente por um dos dois alunos
coordenadores da equipe.
b) O local da entrega será no Laboratório de Química Padre Camilo Torrand Sj.
do EM, situado no 1º andar, próximo à biblioteca Padre Carlo Bresciani Sj.
c) O recebimento ocorrerá de segunda à sexta-feira, no período entre 9:00 às
12:00 e 14:00 às 16:00.
d) Somente serão validadas inscrições realizadas durante o período indicado
no preâmbulo deste edital.
3.1.1. Nenhum atendimento será realizado após a data limite indicada no
preâmbulo deste edital, devendo o grupo interessado entregar o projeto
até a data limite, ou seja, 14 de maio de 2019.
3.1.2. As informações referentes a esse edital deverão ser obtidas diretamente
com a comissão organizadora da EXPOCIÊNCIA 2019.
Fazem parte dos membros da comissão:
 Professora de Ciências do EF II/ Núcleo Ambiental EM - Maria Goretti;
 Professor de Química do EM - Álvaro Vieira;
 Valmir Lapa Supervisor dos laboratórios
3.2. Conteúdo e forma de apresentação:
2.2.1. O projeto deverá ser apresentado em um papel A4, em duas vias de
igual teor encadernadas separadamente, contendo páginas numeradas.

4 – Características obrigatórias
As características obrigatórias indicadas a seguir são válidas para o presente
Edital. O seu atendimento é considerado imprescindível para o exame do
projeto. A ausência ou insuficiência de informações sobre quaisquer delas
resultará em não aprovação do projeto.

4.1 – Quanto à comunicação da equipe com a comissão organizadora da
Expo.
4.1.1 Os alunos integrantes da equipe de apoio da EXPOCIÊNCIA 2019
comunicar-se-ão diretamente com um dos membros da comissão
organizadora em horários previamente agendados e\ou quando forem
convocados.
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A EQUIPE DEVE ELABORAR UM QUADRO COM A DISPONIBILIDADE DE
CADA COMPONENTE DA EQUIPE PARA A REUNIÃO COM A COMISSAO
ORGANIZADORA EM TURNO OPOSTO

4.2.1 As informações oficiais relacionadas à logística da EXPOCIÊNCIA 2019
só poderão ser dadas por membros da comissão organizadora.

4.2 - Quanto à Proposta
A proposta de projeto deve ser elaborada, atendendo às informações descritas
a seguir:


Título do projeto (nome da equipe).



Indicação dos dois alunos coordenadores - endereço eletrônico e telefone
de contato (celular).



Identificação da equipe completa – com nomes e série.



Objetivo(s) geral(is) e específico(s), quando pertinente.



Metodologia, descrevendo a logística detalhada das atividades que serão
desenvolvidas.



COMUNICAÇÃO

COM

OS

SETORES

ENVOLVIDOS

NA

ORGANIZAÇÃO DA EXPO (SECOM, SETED, SEVIC, LIMPEZA E
SEGURANÇA) SEMPRE QUE POSSIVEL ATRAVES DE UM EMAIL
CRIADO PELO GRUPO.

4.2.1. A equipe deverá ser subdividida de acordo com as funções de cada
membro, sendo obrigatória a indicação de dois alunos:
a) Coordenadores;
b) Responsáveis pela comunicação oficial da equipe de apoio.

4.3 – Atividades obrigatórias
As atividades indicadas abaixo deverão constar obrigatoriamente na metodologia
do projeto apresentado. São elas:


divulgação de avisos em salas de aula;
 confirmação do tamanho, modelo das camisas de TODOS os alunos
participantes da EXPO;
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entrega dos Kits;



organização dos stands;



organização e disposição dos cavaletes;



sinalização dos stands;



manutenção e limpeza do ambiente;

4.4 - Critérios de avaliação da equipe de apoio

São critérios de avaliação:


Frequência nas reuniões de organização;



Cumprimento das etapas e tarefas estabelecidas.



Postura do grupo nos dias da EXPO.



DISCIPLINA E PONTUALIDADE NOS EVENTOS RELACIONADOS A
EXPO.

5 – Informações adicionais
5.1 Os membros da comissão organizadora estarão à disposição de todos os
alunos para fornecer esclarecimentos e informações adicionais acerca do
conteúdo deste Edital.
5.2 – Os coordenadores da equipe de Apoio deverão criar um grupo para
comunicação no WhatsApp e grupo de e-mail.
Exemplo: apoio_expo2016@goolglegroups.com
6 – Cláusula de reserva
O Colégio Antonio Vieira reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as
situações não previstas no presente Edital.

Salvador, 25 de abril de 2019.
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