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SELEÇÃO DE AVALIADORES PARA A FICIENCIAS 2019

A comissão organizadora da FIciencias 2019, seleciona empregados do Parque Tecnoló-

gico Itaipu-BR, a participarem como avaliadores dos trabalhos da Feira.

1 OBJETIVO

A Feira de Inovação das Ciências e Engenharias  - FIciencias, é um espaço para estudan-

tes apresentarem ideias criativas e inovadoras, contribuir com o conhecimento e a evolu-

ção no mundo das ciências. Visa, ainda, promover a cultura científica, disseminar o méto-

do científico e a experimentação como ferramentas do conhecimento, estimular e incenti-

var os talentos em todas as áreas do conhecimento e premiar os melhores trabalhos de

pesquisas. Também, é um local de integração e troca de experiências, aproximando estu-

dantes e professores de Ensino Fundamental, Médio e Universitário.

1.1 CATEGORIAS A SEREM AVALIADAS

a) Desenvolvimento Sustentável: Perspectiva Social

b) Desenvolvimento Sustentável: Perspectiva Ambiental 

c) Desenvolvimento Sustentável: Perspectiva Econômica 

d) Avanços Tecnológicos

e) Empreendedorismo

f) Criatividade e Inovação

2 PAPEL DO AVALIADOR

 Examinar a qualidade de trabalhos finalistas, o nível de compreensão que o estu-

dante possui sobre sua pesquisa e a área de estudo;

 Procurar por comprovações de laboratório, de pesquisa de campo ou levantamen-

tos teóricos, que não sejam uma mera pesquisa bibliográfica ou reprodução de

algo já existente.
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3 REQUISITOS

 Graduação completa;

 Vínculo com o PTI de no mínimo 06 meses;

 Preencher todas as informações solicitadas no formulário;

 Ter disponibilidade para participar da formação em dia e horário específico, a ser

informado; 

 Ter disponibilidade para participar das avaliações que serão presenciais em dias e

horários específicos, a ser informado;

 Não ter vínculo com os finalistas participantes, bem como preferencialmente não

deve ser da mesma instituição ou cidade de origem.

4 INSCRIÇÃO

4.1 PERÍODO

As inscrições terão início em 22 de agosto de 2019 e encerramento em 09 de se-

tembro de 2019.

4.2 MEIO

As  inscrições  serão  realizadas  unicamente  pela  internet,  por  meio  do  link

https://webforms.pti.org.br/node/510

5 SELEÇÃO

5.1 COMISSÃO

O processo de seleção será realizado pelo Parque Tecnológico Itaipu-Brasil, por

meio de uma comissão.

5.2 ANÁLISE

A análise das informações será feita de acordo com as informações preenchidas no

link de inscrição https://webforms.pti.org.br/node/510, conforme os critérios do item 3.

5.3 DESEMPATE

Critérios de desempate:

 Maior tempo de admissão no PTI;

https://webforms.pti.org.br/node/510
https://webforms.pti.org.br/node/510
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 Maior  idade,  conforme  âmbito  do  Artigo  27,  Parágrafo  Único,  da  Lei  nº

10.741/03.

6 CRONOGRAMA

Período de inscrição 22/08 a 09/09/19

Análise dos inscritos 16/09 a 20/09/19

Divulgação do resultado 23/09/19

Formação A definir

FIciencias (avaliações) 05/11 a 07/11/19
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