
                                                 
 

 

 

 

 

O que é MOCISSPA? 

 

  A Mocisspa é um evento totalmente gratuito, aberto a participação de toda a 

comunidade, escolar e universitária, bem como ao público em geral, que tem 

por objetivo contribuir de forma significativa para o desenvolvimento 

científico e tecnológico e inovação da região sul e sudeste do Pará, bem 

como para o uso do conhecimento científico como mecanismo de 

empoderamento e transformação social. 
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➢ A programação geral está disponível no seguinte no Anexo I deste manual. 

Confiram com atenção. 

 

➢ O dia 05/11 está reservado ao credenciamento, que ocorrerá no Shopping 

Pátio Marabá. No dia 06/11 acontecerão as apresentações de todos os trabalhos 

no Carajás Centro de Convenções. Este ano, haverá outras programações, 

como minicursos e oficinas. Inscrições serão feitas durante o evento. 

 

➢ No endereço https://ppgecm.unifesspa.edu.br/eventos/2-uncategorised/163-

ii-mocisspa.html, disponibilizamos a distribuição dos horários e turnos de 

apresentação dos trabalhos. Caso necessitem por motivo de força maior trocar 

horários, favor solicitar, com justificativa plausível, pelo e-mail 

mocisspa@gmail.com.  

 

➢ Fizemos uma leitura geral dos relatórios de todos os projetos e notamos que 

alguns precisam de ajustes em relação à área e subárea em que foram 

enquadrados.  

o Em alguns percebemos ausência de indicação de subárea conforme as 

definidas no anexo correspondente do edital; 

o Em outros, percebemos que pelo objeto do trabalho estão enquadrados em 

área e subáreas de forma que, a nosso ver, estão equivocados e que pode levar 

o trabalho a ser penalizado por ser analisado em uma área, mas na verdade ser 

Caros autores e orientadores, 
 
Nós, da coordenação da II Mocisspa e I FECICSEM, 

estamos felizes e orgulhosos de tê-los conosco na Mostra 

de Finalistas. Ao todo, são quase 120 trabalhos a serem 

apresentados. A comunidade terá a oportunidade de 

conhecer o brilhante trabalho que desenvolveram e vocês 

poderão interagir com os avaliadores e enriquecer suas 

experiências, bem como concorrer a bolsas, troféu, 

medalhas, credenciais para participação em outras e 

outras premiações. 

https://ppgecm.unifesspa.edu.br/eventos/2-uncategorised/163-ii-mocisspa.html
https://ppgecm.unifesspa.edu.br/eventos/2-uncategorised/163-ii-mocisspa.html
mailto:mocisspa@gmail.com
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de outra. Exemplo: o trabalho está enquadrado em Ciências exatas e da terra ao 

invés de Ciências humanas e sociais.  

 

➢ A lista final de trabalhos aprovados, apesar dessa designação de lista pronta, 

ainda não está acabada. É possível que retificações sejam feitas, porém, sem 

comprometer o status de os trabalhos listados estarem aptos a serem 

apresentados na Mostra de Finalistas. 

 

➢ Os relatórios serão publicados nos anais da II MOCISSPA, no mesmo site em 

que foram submetidos. Não faremos revisão de qualquer natureza sobre os 

manuscritos, sendo de total responsabilidade dos autores os textos enviados. 

 

➢ Para as apresentações na Mostra de Finalistas, cada trabalho terá disponível 

um stand (conforme especificações abaixo), 1 mesa (70 x 70 cm) e 1 cadeira. 

 

➢ O espaço excedente do stand poderá ser usado a critério dos autores (com 

outro banner, por exemplo). Porém, não é permitido usar qualquer material que 

perfurante (tachinha, parafuso etc.) ou cola. Neste caso, recomendamos usar fita 

adesiva dupla face ou durex. 

 

➢ Caso o precise de ponto de energia elétrica para uso de algum material 

durante a apresentação (não se enquadra nesta demanda carregar bateria de 

celular), informar à coordenação até as 15h do dia 04/11. 

 

➢ Fiquem atentos aos horários em que deverão começar a colocarem seus 

materiais nos stands (conforme programação geral). Se atrasarem, correrão o 

risco de o avaliador passar no local e não estarem prontos. 
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ATENÇÃO!  

 

Não é permitido nos stands: 

 

➢ Organismos vivos (ex: plantas, animais, microrganismos, etc.);  
 

➢ Espécimes (ou partes) dissecados;  
 

➢ Animais vertebrados ou invertebrados preservados (inclusive 

embriões);  
 

➢ Órgãos ou membros de animais/humanos ou seus fluidos (sangue, 

urina, etc.);  
 

➢ Gelo seco ou outros sólidos sublimáveis;  
 

➢ Alimentos e guloseimas em geral;  

 

➢ Baterias com células expostas;  

 

➢ Produtos químicos voláteis/corrosivos e/ou combustíveis; 
 

➢ Substâncias tóxicas ou de uso controlado;  
 

➢ Materiais perfurocortantes (seringas, agulhas, materiais de vidro) que 

possam provocar ferimentos/acidentes;  
 

➢ Fotografias ou quaisquer outras formas de apresentação visual ofensiva 

ao direito e à dignidade humana;  
 

➢ Prêmios e/ou medalhas que tenham sido conquistados pela escola. 
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➢ É OBRIGATÓRIO o uso do crachá de identificação ou afins, disponibilizados 

pela organização geral da II MOCISPA durante as apresentações nos stands.  

 

➢ Solicitamos que LEIAM COM ATENÇÃO o edital, disponível em:  

https://ppgecm.unifesspa.edu.br/eventos/2-uncategorised/163iimocisspa.html. 

 

➢ Os autores podem (não é obrigatório) levar materiais adicionais (sob sua 

inteira responsabilidade) para sua apresentação, como Datashow, notebook etc. 

 

➢ Ratificamos que é OBRIGATÓRIO que os estudantes finalistas tenham 

impressos em seus stands o plano de pesquisa (que orientou a realização da 

pesquisa); diário de bordo do projeto (contendo anotações no decorrer da 

realização do projeto) e relatório (que foi submetido durante a inscrição). 

 

➢ Fiquem atentos aos critérios de avaliação disponibilizados no Anexo II. 

 

➢ Atentem também aos horários de recebimento dos lanches, que serão 

entregues aos expositores (nos stands) dos turnos da manhã e tarde, 

respectivamente nos horários de 10h e 15h. O ticket correspondente a ser 

entregue durante o credenciamento deve ser entregue para o recebimento do 

lanche. Obs.: Em caso de perda ou não recebimento do ticket, avisar até às 9h30 

do respectivo dia um dos monitores distribuídos no local. 

 

➢ O trabalho, em hipótese alguma, deverá ser apresentado pelo orientador. Este 

poderá contribuir com a apresentação do trabalho se solicitado pelos 

avaliadores. 

 

➢ É necessário pelo menos 1 (um) dos autores, caso o trabalho tenha mais do 

que essa quantidade para apresentá-lo. Neste caso, todos da equipe, incluindo 

o orientador, receberão certificado de apresentação. 

 

➢ Para os autores e orientadores que vierem de outro município, a Fundação 

Cabanagem disponibilizará alojamento ao preço de R$ 25,00 a diária, com direito 

a quarto e banheiro coletivos, podendo entrar no dia 5 e ficar até o dia 6. Roupa 

de cama e de banho, bem como material de higiene pessoal é responsabilidade 

de cada pessoa. Quartos e banheiros são separados para mulheres e homens. 

 

➢ Será disponibilizado, gratuitamente, transporte para levar as pessoas da 

Fundação Cabanagem até o Centro de Convenções nos horários de atividades. 

 

➢ Os interessados em ficar no alojamento devem nos informar pelo e-mail 

mocisspa@gmail.com o interesse, detalhando o possível horário de chegada e 

de saída e número de interessados, entre homens e mulheres. Se vierem em 

https://ppgecm.unifesspa.edu.br/eventos/2-uncategorised/163iimocisspa.html
mailto:mocisspa@gmail.com
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uma delegação do município, é importante que uma pessoa responsável faça 

este contato.  

 

➢ É OBRIGATÓRIO que menores de idade tragam documento com autorização 

dos pais e informando o responsável. 

 

➢ Todos devem trazer consigo documento de identificação pessoal com foto. 

 

➢ Autores e/ou orientadores que não puderem vir poderão encaminhar uma 

declaração autorizando outra pessoa a retirar o kit em seu nome. Sem este 

documento não será possível a entrega para terceiros. 

 

➢ Estamos organizando uma lista de hotéis e restaurantes com preços 

promocionais. Até a segunda feira, dia 4/11, disponibilizaremos no site tais 

informações. Faremos o mesmo com relação a restaurantes.  

 

➢ É IMPORTANTE que sigam-nos em nossas redes sociais. Curtam nossa 

página no facebook (@mocisspa). Sigam-nos no instagram (@mocisspa). 

Curtam nossas postagens. Compartilhem os posts e marquem amigos. 

Disponibilizaremos diariamente informações acerca do evento.  

 

 
 

➢ Criamos um grupo de whatsapp exclusivo para repasse de informações. Caso 

desejem participar, acessar pelo link 

https://chat.whatsapp.com/LFojs2YmpNa4FejBmIU8ju.  

 

➢ Façam fotos da preparação para a viagem e as publiquem em suas redes 

sociais. Marque o perfil da MOCISSPA e não esqueçam das hashtags oficiais: 

o #mocisspa  

o #2mocisspa 

o #mocisspa2019 

 

https://chat.whatsapp.com/LFojs2YmpNa4FejBmIU8ju
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➢ Solicitamos que as delegações de cada município tragam as bandeiras de 

suas cidades.  

 

➢ Estamos ansiosos para recebê-los nesta grande festa de divulgação e 

popularização da ciência. 

 

➢ Sejam todos(as) bem-vindos(as), nossos(as) queridos(as) cientistas! 

 

 

 

 

 

 

Equipe organizadora! 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 
 

ANEXO I - PROGRAMAÇÃO GERAL 

Horário  Atividade  Local  

 Dia 05/11/2019   

10h às 22h  Credenciamento  
Shopping Pátio Marabá – 1º Piso. Em 

frente à Estação Cidadania  

Horário  Atividade  Local  

 Dia 06/11/2019   

7h50min às 8h20min  Organização dos stands pelos autores dos trabalhos  Centro de Convenções  

8h:30min  Cerimônia de abertura  Centro de Convenções  

9h às 11h30min  
Mostra de Finalistas  Centro de Convenções  

Exposições e atividades interativas  Centro de Convenções  

9h às 10h15min  Roda de Conversa – GEPEC    
Centro de Convenções  

Sala 2  

9h às 10h30min  
Oficina 1: Construção de constelações 3D e as  
consequências da poluição luminosa para observação do céu  

Centro de Convenções  
Sala 1  

10h15min às 11h30min  
Palestra: Promoção e prevenção à saúde – você se cuida?   
  

Centro de Convenções  
Sala 2  

10h30min às 11h30min  Oficina 2: Açaí: perigo à mesa?  
Centro de Convenções  

Sala 1  

11h30min às 12h  Retirada do material dos stands pelos autores de trabalhos  Centro de Convenções  

11h30min à 13h  Intervalo  -  

13h às 13h30min  Organização dos stands pelos autores dos trabalhos  Centro de Convenções  

13h30min às 16h  
Mostra de Finalistas  Centro de Convenções  

Exposições e atividades interativas  Centro de Convenções  

13h30min às 14h45min  Roda de Conversa – GEPEC    
Centro de Convenções  

Sala 2  

13h30min às 14h20min  
Oficina 3: Ensino de microbiologia nas escolas do ensino 
fundamental e médio.  

Centro de Convenções  
Sala 1  

14h20min   às 15h10min  
Oficina 4: Hidrostática: uma abordagem cotidiana e 
experimental  

Centro de Convenções  
Sala 1  
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EXPOSIÇÕES E ATIVIDADES INTERATIVAS 

Horário  Atividade  Local  

 Dia 06/11/2019   

9h às 11h30min e  
13h30min às 16h  

Exposição de recursos do laboratório de ensino de Matemática  Centro de Convenções  

Exposição do NAIA (Núcleo de Acessibilidade e Inclusão Acadêmica)  Centro de Convenções  

Exposição Etnomatemática Indígena  Centro de Convenções  

Exposição de materiais didáticos para o ensino de Ciências no 
ensino fundamental  Centro de Convenções  

Exposição de um Vulcão  Centro de Convenções  

Exposição de kits experimentais de Química  Centro de Convenções  

Clube de Astronomia da Unifesspa  Centro de Convenções  

Promoção e prevenção à saúde – você se cuida?   Centro de Convenções  

Exposição de práticas de pintura corporal das etnias: Aikewara, Xikrin 
e Gavião  

Centro de Convenções  

Mostra da Biodiversidade Museu Tauari   Centro de Convenções  

Exposição de kits experimentais de Química  Centro de Convenções  

 

 

 

 

 

14h45min às 16h  
Palestra: Promoção e prevenção à saúde – você se cuida?   
  

Centro de Convenções  
Sala 2  

15h10min às 16h  Oficina 5: Educação e Saúde  Centro de Convenções  
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ANEXO 2 -  CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Atitude e 
habilidades; 1

Criatividade e 
Inovação; 1

Aplicação do 
Método; 1

Profundidade; 2

Relatóri
o do 

projeto; 
1

Materiais 
adicionais; 0,5

Relevância; 1

Apresentação 
Oral; 1,5

Pôster; 1


