REGULAMENTO MOSTRAMAZÔNIA
ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL,
ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO
DA REALIZAÇÃO DO EVENTO
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A Mostra Científica e Tecnológica da Amazônia, neste regulamento denominada
MOSTRAMAZÔNIA 2022, é uma realização do Instituto Nacional Leva Ciência – Diversidade e
Transformação Social, localizado na cidade de Macapá - AP, com o apoio do SEBRAE AMAPÁ
e Ministério Público do Estado do Amapá.
1.2 A MOSTRAMAZÔNIA 2022 ocorrerá de 01 a 03 de setembro 2022, na cidade de Macapá,
Amapá.
1.3 A MOSTRAMAZÔNIA 2022 terá as seguintes vagas para apresentação de pesquisas: 10
vagas de projetos para alunos da Educação Infantil, e 50 vagas distribuídas entre projetos
credenciados por feiras afiliadas, projetos do Instituto Leva Ciência e ampla concorrência dos
Ensinos Fundamental e Médio.
1.4 O valor da taxa de participação da MOSTRAMAZÔNIA 2022 é por participante, e será
utilizado exclusivamente para custear as despesas do evento e obedecerá às modalidades a
seguir:
1.4.1 Ensino Médio e Técnico
- Alunos e professores de escolas públicas: R$ 70,00
- Alunos e professores de escolas privadas: R$ 100,00
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DOS OBJETIVOS
•
•
•

Incentivar a ciência no contexto amazônico e divulgar os projetos científicos realizados
pelos estudantes, oportunizando a democratização do conhecimento científico.
Estimular a práticas científicas por meio da pesquisa, assegurando possíveis cientistas
e/ou profissionais das categorias/áreas trabalhadas no evento.
Permitir que a comunidade em geral tenha acesso à educação e ciência.

3 DA PARTICIPAÇÃO
Poderão participar da MOSTRAMAZÔNIA 2022 projetos de pesquisa científica ou

tecnológica que atendam os itens abaixo:
3.1 Categorias para participação
Os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental poderão participar conforme as
seguintes categorias:
- EDUCAÇÃO INFANTIL;
- CATEGORIA 1: 1º ano ao 3º ano do Ensino Fundamental;
- CATEGORIA 2: 4º ano ao 6º ano do Ensino Fundamental;
- CATEGORIA 3: 7º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental;
- CATEGORIA 4: Ensino Médio.
3.2 Áreas de Pesquisa
Os alunos do Ensino Médio e Técnico, poderão participar enquadrando seus projetos em uma
das seguintes áreas de pesquisa:
Ciências Agrárias;
Ciências Biológicas;
Ciências Exatas e da Terra;
Ciências Humanas, Ciências da Saúde;
Ciências Sociais Aplicadas;
Engenharia.
Cada trabalho deve ter um(a) professor(a) orientador(a) e poderá ter até um (1)
professor coorientadores.
b) Cada trabalho poderá ter até 3 (TRÊS) alunos(as) inscritos na Educação Infantil e na
Categoria 01 do Ensino Fundamental; e até 3 (três) alunos(as) inscritos nas Categorias
02, Ensino Médio e Técnico, sendo que todos devem ser autores dos trabalhos.
c) É de responsabilidade exclusiva dos participantes a autoria, categoria ou área de
pesquisa escolhida e a veracidade das informações fornecidas no processo de
inscrição.
•
•
•
•
•
•
a)

4 DA INSCRIÇÃO DE PROJETOS
Para inscrever projetos na MOSTRAMAZÔNIA 2022 o estudante deve submeter um resumo
com no mínimo 250 palavras e no máximo 400 palavras, e um plano de pesquisa de
acordo com o modelo do evento, na categoria de:
4.1 Projetos credenciados por feira afiliada
A MOSTRAMAZÔNIA tem feiras afiliadas que credenciam projetos para participação. Os
projetos credenciados por meio de feira afiliada devem atender a todos os critérios
estabelecidos neste regulamento e observar o prazo de inscrição (01/07/2022 a 02/08/2022).

4.2 Processo de seleção
Submissão de projetos no processo de seleção direta de 01/07/2022 a 02/08/2022 e
aguardar a publicação dos projetos selecionados no site do Instituto Leva Ciência na aba
“MOSTRAMAZÔNIA”. Endereço do website: levaciencia.org
A seleção dos trabalhos inscritos pelo site será realizada pela Comissão de Organização da
MOSTRAMAZÔNIA 2022, com base nas informações do projeto científico submetido no
processo seletivo, considerando a representatividade (rede pública e privada de ensino). A
seleção será feita mediante a existência de vagas.
•
•

Um projeto submetido via Processo de Seleção que não foi aprovado pela
Comissão Organizadora não poderá ser inscrito como projeto de Feira Afiliada.
A Comissão Organizadora poderá solicitar, a seu critério, informações adicionais
aos inscritos durante o período de seleção, para maiores esclarecimentos.

Importante:
❖ Não é possível submeter simultaneamente um mesmo projeto pelas duas
maneiras (itens 4.1 e 4.2).
❖ O professor orientador deve ser maior de 21 anos e possuir curso superior. É de
responsabilidade do orientador acompanhar estudante pesquisador em todos os
processos do projeto para garantir a ética, a viabilidade, e a segurança do
participante. O coorientador deve ter, no mínimo, 18 anos e Ensino Médio
concluído.
5 DA DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS FINALISTAS
A Comissão Organizadora da MOSTRAMAZÔNIA 2022 divulgará o resultado com os
projetos finalistas no site (levaciencia.com) no mínimo 1 (uma) semana antes do evento.
A confirmação da participação ocorrerá por meio do pagamento da taxa de
participação, do preenchimento correto do formulário de inscrição com todas as
informações, do envio dos arquivos exigidos e do cumprimento das exigências deste
regulamento e das informações adicionais nos links ao final deste texto.

6 DA EXPOSIÇÃO
6.1. Credenciamento
No dia do credenciamento, conforme a programação, o(a) professor(a) com os (as)
alunos (as), deverá retirar os crachás e o material da feira e receberá as orientações para a
montagem do estande.
Será necessário entregar, o CONTRATO DE CONVIVÊNCIA, RESPONSABILIDADE E
PUBLICIDADE / FORMULÁRIO DE APROVAÇÃO, com as devidas assinaturas. A entrega é
OBRIGATÓRIA em duas formas: presencial, no ato do credenciamento, e virtual, por meio do
upload do arquivo na ficha de inscrição online.
6.2. Montagem e participação durante a feira
Informações sobre montagem e participação durante a feira estarão disponíveis em REGRAS
DE EXPOSIÇÃO E SEGURANÇA.
7 DA AVALIAÇÃO
7.1. Forma de avaliação
A avaliação dos projetos ocorrerá presencialmente, no local da feira, e será baseada no
relatório, resumo do trabalho, estande, caderno de campo e apresentação oral dos alunos.
7.2. Avaliadores
Os avaliadores serão definidos pela Comissão Organizadora da MOSTRAMAZÔNIA
2022, sem vínculo com as escolas participantes.
8 DA PREMIAÇÃO
❖ A cerimônia de premiação será presencial e transmitida em tempo real em ambiente
virtual, e seguirá o cerimonial previsto pela Comissão Organizadora, conforme o
cronograma.
❖ Todos os trabalhos participantes da MOSTRAMAZÔNIA 2022 receberão certificados
de participação.
❖ Os estudantes, orientadores e coorientadores dos projetos inscritos e premiados
receberão uma medalha da MOSTRAMAZÔNIA 2022 e o certificado de premiação.
❖ Todos os estudantes da Categoria Educação Infantil serão premiados com medalhas
e certificados de premiação.

8.1 PRÊMIO PROJETO DESTAQUE POR VOTO POPULAR
Separadamente da premiação da MOSTRAMAZÔNIA 2022, durante o evento, a
comunidade escolherá o Projeto Destaque por Voto Popular para cada uma das categorias
de premiação e áreas de pesquisa. Os estudantes, orientadores e coorientadores do trabalho
vencedor receberão certificado de premiação e medalhas.
8.2 Trabalhos Premiados
Os projetos têm a possibilidade de receber tipos distintos de premiação. Dessa forma,
é possível que um mesmo projeto seja contemplado com premiação em mais de uma
modalidade.
8.3 Premiação da MOSTRAMAZÔNIA
A organização da MOSTRAMAZÔNIA 2022 premiará os projetos participantes
conforme pontuação obtida no processo de avaliação. Os trabalhos premiados serão
distribuídos proporcionalmente em colocações do 1º ao 3º lugar por categoria ou área de
pesquisa, recebendo medalhas e certificados de premiação.
No caso de projetos multisseriados, que incluam estudantes de categorias diferentes,
será considerada, para efeito de premiação, a categoria que contemple o ano escolar do
estudante mais avançado.
8.3.1 Premiação de instituições parceiras e apoiadores
Existe possibilidade de os projetos finalistas da MOSTRAMAZÔNIA 2022 receberem
prêmios oferecidos por instituições parceiras e apoiadoras, tais como: bolsas de estudos,
bolsas de iniciação científica, menções honrosas, equipamentos eletrônicos etc. Para
premiações específicas (como bolsas de estudo e afins) poderão ocorrer avaliações extras,
com critérios e avaliadores estabelecidos pelos próprios apoiadores e patrocinadores.
8.3.2 Credenciamento para outras feiras científicas
Existe possibilidade de os projetos participantes da MOSTRAMAZÔNIA 2022 receberem
credenciamento para participação em outras feiras científicas no Brasil.
Esses
credenciamentos seguem os critérios estipulados pelas organizações das feiras parceiras.
9 PENALIDADES
A Comissão Organizadora reserva-se o direito de penalizar projetos que não observarem
as normas estabelecidas neste Regulamento. Essa penalização poderá implicar advertência

escrita ou prejuízo na pontuação ou a desclassificação do projeto.
Atos de indisciplina dos expositores e o não comprometimento com a qualidade da
apresentação do trabalho estarão sujeitos à desclassificação.

10 DISPOSIÇÕES GERAIS
O preenchimento e o encaminhamento da ficha de inscrição representam, da parte dos
participantes, a concordância e o aceite de todas as normas contidas neste Regulamento.
A Comissão Organizadora reserva-se o direito de penalizar projetos que não observarem
as normas estabelecidas neste Regulamento. Essa penalização poderá implicar advertência
escrita ou prejuízo na pontuação ou a desclassificação do projeto. Casos especiais e/ou
omissos neste Regulamento serão avaliados pela Comissão Organizadora. Ademais, dúvidas
podem ser encaminhadas para o Instituto Nacional Leva Ciência através do e-mail
levaciencia@gmail.com
Macapá, 01 de julho de 2022.
Comissão Organizadora da MOSTRAMAZÔNIA 2022.

Links:
Submissão de Projetos: Processo de Seleção
http://levaciencia.org/

Modelo do plano de pesquisa
https://docs.google.com/document/d/18uOuw0ToIfxLlxQKTh084BI6ZjNao8zD/edit?usp=sh
aring&ouid=110371095051223928119&rtpof=true&sd=true

Regulamento
https://docs.google.com/document/d/18uOuw0ToIfxLlxQKTh084BI6ZjNao8zD/edit?usp=sh
aring&ouid=110371095051223928119&rtpof=true&sd=true

