18º SITEC - SIMPÓSIO INTERATIVA DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA
CONHECIMENTO – INSPIRAÇÃO – TECNOLOGIA

REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO
O Colégio Interativa de Londrina, através do Programa de Iniciação Científica, torna público o
Regulamento Participação para os alunos e professores interessados em participar como expositor na 18ª
edição do SITEC - Simpósio Interativa de Tecnologia e Ciência.
Evento: SITEC 2019 – Simpósio Interativa de Tecnologia e Ciência
Realização: Colégio Interativa Londrina
Data das apresentações: 18 a 19 de novembro de 2019
Local: Rua: Ivaí, 317, Vila Nova, 86025-440.
Público Alvo: Alunos e professores do Ensino Fundamental, Médio e Educação Infantil de Londrina e região.
Cidade: Londrina – PR
Telefone: (43) 3376-8500
Contato: iniciaçãocientifica@interativalondrina.com.br

1. OBJETIVO
I. Fortalecer o relacionamento do Colégio Interativa com outras escolas e professores que desenvolvam
projetos de Iniciação Científica.
II. Permitir o intercâmbio de conhecimento entre alunos de diferentes instituições.
III. Aumentar a abrangência geográfica dos projetos apresentados no SITEC – Simpósio Interativa de
Tecnologia e Ciência.
IV. Impulsionar a realização de projetos científicos e de engenharia por estudantes do ensino básico na
região de Londrina.

2. DA PARTICIPAÇÃO
I. Podem se inscrever no 18º SITEC - Simpósio Interativa de Tecnologia e Ciência alunos de escolas
públicas e particulares de Londrina e região.
II. É necessário que os interessados enviem nos prazo solicitas as informações sobre os projetos e estes,
respeitem todas as regras de pesquisa estabelecidas pela Comitê de Revisão Científica)
.

3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE PROJETOS
I. Os projetos podem ser desenvolvidos individualmente ou por grupos de até, no máximo três estudantes,
que estejam cursando do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental ou Ensino Médio no ano de 2019.
II. Todos os projetos inscritos, serão avaliados por membros do Comitê de Revisão Científica (CRC).
III. A seleção dos projetos finalistas será feito por membros do CRC que levarão em conta critérios
específicos da pesquisa e cumprimentos dos prazos estabelecidos.

4. RESULTADO
I. O resultado será comunicado via e-mail, a partir do dia 06 de setembro de 2019.
II. Os projetos selecionados como finalistas receberão uma “Carta de Orientação” com as instruções para
participação no 18º SITEC.
III. As “Cartas de Orientação” serão enviadas por e-mail para o endereço informado nos formulários de
inscrição.
** O fato do projeto ser finalista do SITEC lhe garante a vaga de participação, mas não a isenta de
eventuais custos como impressão de pôster, transporte e alimentação. O projeto finalista se compromete-se
a garantir a participação na mostra de finalistas do 18º SITEC.

5. AVALIAÇÃO E PREMIAÇÃO
I. Todos os alunos e orientadores recebem certificado de apresentação de projeto.
II. Os projetos serão avaliados conforme a ficha de avaliação específica para cada área do conhecimento,
igualmente aos alunos do Colégio Interativa.
III. O projeto será avaliado, no mínimo, por três avaliadores.
IV. Os projetos concorrem às premiações específicas de cada área do conhecimento (medalhas).
V. O projeto com a maior avaliação recebe troféu e credenciamento para uma feira de ciências (conforme
disponibilidade e especificidade do evento).

6. AGENDA DE AVALIAÇÃO E PREMIAÇÃO

ATIVIDADE

PERÍODO

Período de inscrição de projetos

01 de julho a 30 de agosto

Divulgação dos projetos Finalistas 2019

06 de setembro

Apresentação e avaliação de projetos

18 e 19 de outubro

