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Regulamento da 3a Mostra de Trabalhos de Iniciação Científica da
Educação Infantil – Mostra Kids
O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade do Vale do Taquari Univates, no uso de suas atribuições estatutárias, comunica a abertura do presente Edital,
conforme disposições a seguir:
1. Da apresentação
A 3a Mostra de Trabalhos de Iniciação Científica da Educação Infantil (compreendendo
alunos de 0 a 5 anos e 11 meses, conforme Base Nacional Curricular Comum – BNCC),
neste regulamento denominada Mostra Kids 2022, é organizada pelo projeto de extensão
Feira de Ciências, Pesquisa e Inovação.
2. Dos objetivos
a) Incentivar a alfabetização científica na Educação Infantil;
b) Possibilitar a divulgação dos trabalhos realizados pelos professores juntamente
com seus alunos, oportunizando a produção e a socialização do conhecimento;
c) Estimular a imaginação e a curiosidade por meio da pesquisa, possibilitando o
surgimento de futuros pesquisadores.
3. Dos critérios para participação
3.1 Público-alvo da Mostra Kids 2022: alunos e professores de Educação Infantil do
município de Lajeado/RS.
3.2 Critérios para o aluno:
a) estar matriculado na Educação Infantil em escola do município de Lajeado,
devidamente autorizada pelo Conselho Municipal de Educação;
b) estar acompanhado de professor responsável durante a apresentação do
trabalho, nos dias e horários determinados no item 7.1 deste Regulamento.
3.3 Critérios para os trabalhos:
a) podem ser submetidos até três trabalhos por instituição de ensino;
b) cada trabalho deve ter pelo menos um professor responsável;
c) cada trabalho deve ter os alunos envolvidos indicados no ato da inscrição
(cumprindo o limite estabelecido no item 4.1.1);
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d) a escolha do tema e da área de pesquisa é de inteira responsabilidade do
professor responsável;
e) fica proibida toda e qualquer atividade que possa colocar em risco a integridade
das pessoas, do espaço físico e do patrimônio do local de realização da Mostra;
f) deve ser submetido, no ato da inscrição, resumo de até uma página sobre o
trabalho, que contemple: título, autores (professores e alunos inscritos), tema, objetivos,
desenvolvimento e conclusão.
4. Das inscrições e submissão dos trabalhos
4.1 A inscrição do trabalho é gratuita e ocorrerá mediante o envio dos seguintes
documentos, até o dia 26 de agosto de 2022, para o e-mail feiradeciencias@univates.br:
a) ficha
de
inscrição,
disponível
na página da Feira de
Ciências: https://www.univates.br/evento/feira-de-ciencias;
b) um resumo do trabalho em formato Word (conforme item 3.3, alínea f).
4.1.1 Caso o trabalho tenha sido realizado por uma turma, todos os alunos podem ser
inscritos, porém, nos horários de exposição na Mostra Kids, poderão estar presentes para
a apresentação no máximo 3 (três) alunos.
4.1.2 Salienta-se que os alunos inscritos poderão fazer revezamento nos momentos de
apresentação do trabalho.
4.2 São de responsabilidade exclusiva dos participantes a autoria e a veracidade das
informações fornecidas à Comissão Organizadora na ficha de inscrição.
5. Da seleção dos trabalhos
Serão selecionados até 10 (dez) trabalhos para participação na Mostra Kids,
observando-se os seguintes critérios:
a) atendimento ao item 3.3 deste Regulamento;
b) prioritariamente trabalhos de instituições de ensino diferentes;
c) análise do resumo submetido no ato da inscrição.
6. Da divulgação dos resultados
A divulgação dos trabalhos selecionados ocorrerá até o dia 27 de setembro de 2022, na
página dos Editais (https://www.univates.br/institucional/editais) e na página da Feira de
Ciências (https://www.univates.br/evento/feira-de-ciencias).
7. Da exposição dos trabalhos
7.1 A Mostra Kids 2022 ocorrerá nos dias 27 e 28 de outubro de 2022, no Complexo
Esportivo da Univates.
7.2 O espaço destinado à exposição do trabalho será disponibilizado exclusivamente pela
Comissão Organizadora da Feira.
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7.2.1 A cada um dos trabalhos selecionados para exposição serão disponibilizados: um
estande (tamanho 2 m x 1,5 m), uma tomada (tipo universal), uma mesa (PVC, branca,
tamanho médio 70 cm x 70 cm) e duas cadeiras (PVC, branca).
7.3 Os expositores devem trazer todo material necessário para a montagem e organização
do seu estande. Caso haja necessidade de fixar cartazes ou assemelhados nos painéis,
deve-se utilizar fita crepe.
8. Do cronograma
Data

Horário

Ação

De 20/07 a 26/08/2022

Início às 8h20min do dia 20/07
e término às 23h59min do dia
26/08/2022

Período de inscrição e envio
dos resumos
(https://www.univates.br/even
to/feira-de-ciencias)

15/09/2022

A partir das 14h

27/10/2022

Das 8h30min às 11h30min

28/10/2022

Divulgação dos projetos
selecionados
Organização do espaço de
exposição

Das 13h às 14h

Avaliação dos projetos

Das 14h às 17h

Exposição dos trabalhos
com presença de professor
responsável

Das 18h às 19h30min

Exposição dos trabalhos
com presença de professor
responsável (OPCIONAL)

Das 8h30min às 11h30min

Exposição dos trabalhos
com presença de professor
responsável

Das 13h às 14h

Avaliação dos projetos

Das 14h às 17h

Exposição dos trabalhos
com presença de professor
responsável

Das 17h às 18h

Retirada dos materiais do
estande

9. Das disposições gerais
9.1 Não haverá premiação destinada aos trabalhos selecionados.
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9.1.1 Os alunos participantes da 3a Mostra Kids receberão certificado de participação.
9.2 A Comissão Organizadora do evento e a Univates não se responsabilizam por perda
ou roubo de material e pertences pessoais ocorridos durante a 3a Mostra Kids.
Recomenda-se que qualquer equipamento de valor seja retirado quando os expositores
não estiverem no local.

9.3 Durante o evento, os expositores deverão manter a limpeza e a organização do seu
estande e zelar pelo espaço de uso comum.
9.4 Os casos omissos e as situações não previstas neste Regulamento serão resolvidos
pela Comissão Organizadora da 3a Mostra Kids.
9.5 Dúvidas devem ser
feiradeciencias@univates.br.

encaminhadas,

preferencialmente,

para

o

e-mail

Carlos Cândido da Silva Cyrne
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da
Universidade do Vale do Taquari - Univates
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