As inscrições para o “I Contém Química” estão abertas.
1. O “I Contém Química” é uma realização conjunta entre a organização do XI
SIMPOQUIM e o Colegiado de Licenciatura em Química. A ação tem como
objetivos: aproximar os acadêmicos da comunidade escolar; estimular o estudo e
a criatividade; promover a comunicação e a divulgação da ciência por meio de
mostras científicas e; fortalecer a formação docente. A atividade contará com a
participação de alunos e professores do ensino médio da rede pública de ensino
em mostras científicas desenvolvidas pelos alunos do curso de Licenciatura em
Química da UEPG.

2. Disposições sobre as mostras científicas
2.1 Do objetivo:
As mostras científicas propostas devem ter como objetivo a desmitificação da
ideia de uma realidade “sem química”, e abordar a Ciência Química numa
perspectiva ampla, ou seja, abrangendo aspectos relacionados à realidade
cotidiana, social, ambiental, histórica, econômica e tecnológica.
2.2 Da natureza
As mostras científicas podem ter caráter teórico, prático ou experimental e
devem ser devidamente fundamentadas na literatura científica.
2.3 Da composição
2.3.1 A proposta de mostra científica para o “I Contém Química” deverá
ser apresentada em equipe
2.3.2 Deverá conter de 3 a 5 integrantes.
2.3.3 Os integrantes podem ser de turmas diferentes.
2.3.4 A equipe deverá ter um professor monitor, à sua escolha.
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2.4 Da realização
2.4.1 A apresentação da mostra científica será realizada no dia 18
(dezoito) de Setembro de 2019 (dois mil e dezenove), das 08:30 h
as 11:30 h (horário de Brasília), no Centro de Convivência
(UEPG – Uvaranas);
2.4.2 A mostra científica deverá ter duração de no máximo 20 minutos
e será realizada diversas vezes durante o período estipulado
acima;
Das inscrições
3.4 O período de inscrição será de 5 (cinco) de agosto a 6 (seis) de setembro de
2019 (dois mil e dezenove) às 12 h (horário de Brasília);
3.5 As inscrições deverão ser realizadas via e-mail (uepgcolquim@gmail.com)
e deverão conter:
3.5.1 Informações dos participantes: nome completo, CPF, RA e o ano
do curso que está cursando;
3.5.2 Número de telefone para contato de um dos integrantes da equipe;
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3.5.3 Nome do professor monitor;
3.5.4 O participante deverá estar inscrito no XI SIMPOQUIM;
3.5.5 Resumo da proposta da mostra científica contendo metodologia e
objetivo, e o material necessário para a realização da mesma;
3.5.6 Deverá ser realizada a doação de 1 pacote de 1 Kg de arroz por
participante. A entrega deverá ser realizada no Departamento de
Química. Os alimentos arrecadados serão destinados ao Lar das
Vovozinhas e entregues pela equipe vencedora;
3.5.7 Para validação da inscrição os itens descritos nesta sessão deverão
ser cumpridos.
Do julgamento
4.4 A avaliação será realizada no dia da apresentação das mostras científicas
pelos alunos e professores das escolas parceiras;
4.5 Os critérios de avaliação serão divulgados na primeira semana de Setembro.
Da premiação
5.4 A divulgação do vencedor do “I Contém Química” e a entrega da premiação
será realizada na cerimônia de encerramento do XI SIMPOQUIM, sendo
necessária a presença de todos os integrantes da equipe;
5.5 Caso hajam membros ausentes, os motivos devem ser devidamente
justificados e encaminhados a comissão organizadora.
Disposições gerais
6.4 Ao realizar a inscrição implica-se que os membros da equipe estão em
concordância e aceitação dos itens descritos no presente edital;
6.5 Para maiores esclarecimentos entrar em contato com a comissão
organizadora pelo e-mail (uepgcolquim@gmail.com).

Ponta Grossa, 02 de agosto 2019.
Colegiado do curso de Licenciatura em Química.

