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19º SITEC / FITEC - FEIRA INTERATIVA DE TECNOLOGIA
E CIÊNCIA

REGULAMENTO GERAL
1. INTRODUÇÃO
O SITEC / FITEC - Feira Interativa de Tecnologia e Ciência é um evento realizado a 19
anos pelo Programa de Iniciação Científica do Colégio Interativa na cidade de Londrina - Pr. Em
2020, o evento passa por um período de transição pois em 2021, passará a ser denominada
FITEC (Feira Interativa de Tecnologia e Ciência). A mudança do nome representará uma fase de
amadurecimento e trará ainda mais desafios, inovações e perspectivas de crescimento a um dos
eventos científicos jovens mais importantes da nossa região.

2. INFORMAÇÕES GERAIS
Evento: SITEC / FITEC - Feira Interativa de Tecnologia e Ciência
Realização: Colégio Interativa Londrina
Data: 25 a 28 de novembro de 2020
Edição virtual
Público-alvo: alunos e professores do Ensino Fundamental e Médio.
Contato: iniciaçãocientifica@interativalondrina.com.br ou (43) 3376-8500

3. DOS OBJETIVOS
a. APRESENTAR os projetos científicos desenvolvidos pelos alunos do Colégio Interativa de
Londrina, na disciplina de Iniciação Científica;
b. PROMOVER a interdisciplinaridade e a transversalidade do conhecimento aplicado no
desenvolvimento de projetos;
c. ESTIMULAR a inovação e a busca por soluções de problemas inerentes a engenharias,
ciências humanas/sociais, biológicas, exatas e agrárias;
d. VALORIZAR os estudantes e suas pesquisas científicas, assim como reconhecer projetos
inovadores, autorais, relevantes e fundamentados na metodologia e rigor científicos.

4. REALIZAÇÃO
O evento será realizado nos dias 25 e 28 de novembro. Todas as atividades serão
realizadas virtualmente, por meio de canais de divulgação, que serão informados posteriormente
aos participantes.

5. CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO
Para participar do SITEC / FITEC, há duas possibilidades: estar matriculado no Colégio
Interativa ou por meio do processo direto de inscrição no evento. Podem participar, apresentando
projetos de pesquisa, todos estudantes matriculados no Ensino Fundamental (séries finais) e
Ensino Médio, de escolas públicas ou privadas, que possuam um projeto de natureza investigativa
ou de inovação. Este deve ter sido desenvolvido por, no máximo, três estudantes pesquisadores,
contar com o auxílio de professor orientador, com idade a partir de 21 anos, graduação como
titulação mínima, e se encaixar em uma das áreas de apresentação.

6. DAS CATEGORIAS

Há quatro (4) categorias de participação no evento:

Educação Infantil e Ensino Fundamental I (séries iniciais)
SITEC / FITEC JR:

Subcategoria I - Educação Infantil e Ensino Fundamental I (1º e 2º ano)
Subcategoria II - Ensino Fundamental (3º ao 5º ano)

Fundamental II (séries finais) e Ensino Médio
ÁREAS DO CONHECIMENTO:

Subcategoria I - projetos SEM resultados parciais/finais
Subcategoria II - projetos COM resultados parciais/finais
Subcagoria III – Comunicação Oral

a) SITEC / FITEC JR -

Categoria I: neste ano, serão organizadas atividades virtuais de

experimentos e observações, como forma de incentivar a realização de atividade lúdicas com as
crianças e famílias. Atividades exclusivas para alunos matriculados no Colégio Interativa.
b) SITEC / FITEC JR - Categoria II: destinada aos alunos do Fundamental 1 (3º ao 5º ano). Serão
realizadas atividades experimentais relacionadas à disciplina de ciências. Atividades exclusivas para
alunos matriculados no Colégio Interativa.

c) ÁREAS DO CONHECIMENTO: destinada à apresentação de projetos desenvolvidos por alunos
do Fundamental II (a partir do 6º ano) ao Ensino Médio. Participam desta categoria projetos de
escolas públicas ou privadas. Os projetos devem ser inscritos em uma das seguintes áreas do
conhecimento: Ciências Humanas, Ciências Biológicas, Ciências Agrárias, Ciências Exatas e
Engenharia.
d) Dentro das ÁREAS DO CONHCECIMENTO, os projetos ainda podem optar por participar da
subcategoria I (projetos SEM resultados parciais/finais) ou subcategoria II (projetos COM resultados
parciais/finais). Já os projetos da subcategoria III “Comunicação Oral” serão definidos com base em
uma pré-avaliação dos documentos enviados pelos projetos finalistas, a partir do 8º ano, e que
serão convidados para uma apresentação ao vivo a uma banca de especifica de avaliadores.

7. CRONOGRAMA
A seguir, algumas datas importantes relacionadas ao evento:

ATIVIDADE

PRAZO

Fase 1 - Período de inscrição

08/09/20 a 12/10/20

(escolas públicas e particulares)
Divulgação dos projetos finalistas

16/10/20

Fase 2 - Submissão dos documentos de pesquisa:
resumo, vídeo, artigo e formulário (se houver)

17/10/20 a 06/11/20

Fase 3 - Mostra virtual de projetos

13/11/20 a

(avaliações e apresentações)

28/11/20

Fase 4 - Realização do evento

25 a 28 de novembro

A Comissão Organizadora do SITEC on-line poderá alterar as datas do cronograma acima, caso julgue
necessário. Tais alterações serão comunicadas por meio do site www.sitec.interativalondrina.com.br, pelas
redes sociais da escola e também pelo e-mail cadastrado durante a inscrição.

1ª Fase: Inscrição
a. Para os projetos do Colégio Interativa, as inscrições serão feitas automaticamente, por meio do
sistema WEB PAIS – ícone Iniciação Científica.
b. Para projetos de outras escolas, deve-se preencher as informações referentes à pesquisa no
formulário de inscrição presente no site (www.sitec.interativalondrina.com.br).
c. Após a inscrição, os projetos cadastrados passam por uma triagem buscando garantir que todos
os projetos e participantes estejam de acordo com as regras e critérios de elegibilidade deste
regulamento.

d. Considera-se “finalista” todo participante que tenha seu projeto aprovado pelo processo de
inscrição. Estes serão contatados sobre o resultado da triagem e seleção por meio de e-mail e
também poderão visualizar o resultado pelo site oficial do evento.

2ª Fase: Submissão dos documentos de pesquisa
a. Entre os dias 17/10/20 a 06/11/20, os membros do projeto terão que acessar o site
www.sitec.interativalondrina.com.br e submeter os documentos oficiais do projeto para mostra
virtual.
b. Os documentos que os autores devem enviar são: (I) O link de um vídeo com, aproximadamente,
5 minutos (inserido inicialmente na plataforma Youtube), que sintetize o projeto desenvolvido; (II) o
resumo da pesquisa (até 2000 caracteres) descrevendo resumidamente a introdução, objetivo,
metodologia, entre outras; (III) artigo científico de, no máximo, 8 páginas, que deve ser submetido
em

formato

PDF

(modelo

www.sitec.interativalondrina.com.br),

de

template

encontra-se

(IV)

formulários/termos,

(V)

disponível
as

no

informações

site
da

pesquisa/autores (foto, título e nome).
c. Caso não ocorra tal submissão, o projeto poderá ser desclassificado.
3ª Fase: Mostra virtual de projetos
a. As informações submetidas pelos autores, na segunda fase, estarão disponíveis, no site do
evento, e todo público, incluindo professores, orientadores, familiares e avaliadores, poderá
consultar.
b. Em salas virtuais, também haverá apresentação ao vivo de todos projetos ao público. Ao final, o
mediador da sala de apresentação abre para perguntas relacionadas ao projeto (cerca de 5/10
minutos; poderão, também, apresentar sugestões para o aprimoramento dos trabalhos). Não
haverá avaliações on-line dos projetos.
c. As datas, os horários e as plataformas que serão utilizados, serão comunicados, posteriormente,
aos finalistas.

Sugere-se que cada projeto elabore um Power Point (PP), e o tempo de

apresentação sugerido de apresentação é de 5 minutos.

4ª Fase: Realização do evento
A programação oficial do evento, que ocorre entre os dias 25 a 28 de novembro, será divulgada por
meio do site www.sitec.interativalondrina.com.br e pelas redes sociais do Colégio Interativa. Serão
enviadas informações mais específicas, aos finalistas do evento, no e-mail cadastrado na inscrição
ou via agenda digital (no caso de alunos do Colégio Interativa).

8. APRESENTAÇÕES E AVALIAÇÕES DOS PROJETOS
a. Os projetos finalistas serão avaliados com base nos documentos enviados na 2º fase: vídeo de
apresentação, artigo e resumo.
b. Os avaliadores preencherão uma ficha on-line, disponibilizada pela Comissão Organizadora,
apontando os projetos (separados dos área e categoria) conforme os seguintes critérios:
 Apresentação: originalidade, domínio, desenvoltura, objetividade e linguagem;
 Introdução: delimitação do tema, persuasão, comprovação científica e objetivo;
 Metodologia: desenvolvimento, métodos e materiais;
 Resultados e conclusões: coesão, análise e interpretação dos dados;
 Escrita: clareza na redação e linguagem científica;
 Aspectos do projeto: relevância, impacto, criatividade e inovação.
c. Cada projeto será avaliado por, no mínimo, dois avaliadores e a pontuação final será a média
aritmética das notas, de acordo com o peso de cada critério;
d. Votação popular: durante a mostra virtual, os projetos finalistas do SITEC / FITEC on-line serão
submetidos a uma avaliação popular, feita por meio das redes sociais. Maiores detalhes sobre
essa votação serão apresentados para os participantes posteriormente.

9 - PREMIAÇÕES
Somente serão premiados os projetos que obtiverem melhor pontuação. Todos os participantes
receberão certificado digital de apresentação dos trabalhos no evento. Vale destacar que, caso o
projeto seja premiado com credenciamentos para feiras parceiras, todos os custos para a
participação de tal projeto nesses eventos são de responsabilidade única e exclusiva de seus
autores e/ou de seus familiares.

10. FILMAGEM E DIVULGAÇÃO
O SITEC / FITEC on-line poderá ser gravado ou fotografado. Dessa maneira, os participantes do
evento autorizam o Colégio Interativa a utilizar suas imagens/vídeos, por meios audiovisuais, onde
julgar necessário para a divulgação da Feira, nos diversos circuitos e meios de comunicação, por
tempo indeterminado e sem fins comerciais.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS
Casos especiais e/ou omissos neste regulamento serão avaliados e resolvidos pela coordenação
do evento. O preenchimento e a submissão do processo de inscrição representam, da parte dos
participantes e público, a concordância e o aceite de todas as normas contidas neste regulamento.
A coordenação se reserva ao direito de modificar ou ajustar as regras deste regulamento quando
necessário.

Coordenação do SITEC

