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A

té o dia 29 segue aberta inscrição
para projetos de estudantes interessados em participar da 12ª edição da Feira Brasileira de Ciência e
Tecnologia (Febrace). Podem concorrer trabalhos de estudantes do
8º e 9º anos do ensino fundamental, médio e técnico, de 14 a 20
anos, provenientes de escolas públicas e particulares de todas as cidades do País.

GENIVALDO CARVALHO

Febrace 2014: inscrições abertas

Concorrem estudantes
de escolas públicas e
particulares de todo o
País; a inscrição (até o
dia 29) é gratuita e os
trabalhos podem ser
individuais ou coletivos
O interessado deve cadastrar seu
trabalho no site da Febrace ou enviálo pelo correio. A inscrição é gratuita
e cada projeto pode ser de autoria individual ou coletiva, com até
três participantes. Não há limitações
para a escolha do tema (obedecidas
às categorias propostas). As categorias são sete: Engenharia; Ciências
Exatas e da Terra; Humanas; Sociais
Aplicadas; Biológicas; da Saúde; e
Agrárias. Em todas, é preciso redigir plano de pesquisa, com dados,
resumo, relatório final e uma foto. E
mais, registrar todas as etapas realizadas, indicando precisamente (datas

Alunos do ensino fundamental, médio e técnico de escolas públicas ou particulares podem inscrever seus trabalhos na Febrace

e locais), fatos, passos, observações, descobertas, indagações, investigações, entrevistas, testes, resultados, análises, etc. Todo
projeto requer a indicação de um professor-orientador, cuja missão será ajudar a aprimorar o plano de pesquisa e acompanhar e
supervisionar o desenvolvimento.
O plano de pesquisa deverá conter
título do projeto, questão ou problema

Etecs campeãs
Em 2013, os alunos Gabriel dos
Prazeres e Vinícius de Souza, da Escola
Técnica Estadual (Etec Alan Sobral), de
Heliópolis, ganharam o primeiro lugar
com o projeto Sementuca na categoria
Ciências Sociais Aplicadas. Em 2012, um
projeto de embalagens ecológicas para
mudas, desenvolvido pelas alunas Ana
Ramos, Graziele da Silva e Tatiane Florido,
da Etec Conselheiro Antonio Prado, de
Campinas, também conquistou o primeiro
lugar na categoria Ciências Agrárias.

Em 2011, Adriana Santana e Tiago
Tolone, alunos da Etec Getúlio Vargas,
da capital, obtiveram o quarto lugar na
categoria Ciências Ambientais da Intel
Isef, realizada em Los Angeles, Califórnia.
Em 2010, duas Etecs foram para a feira
Intel Isef: Prof. Carmelino Corrêa Júnior,
de Franca, e Getúlio Vargas, da capital. A Etec Trajano Camargo, de Limeira
(2008), Etec Getúlio Vargas (2007) e
Etec Polivalente, de Americana (2004) já
representaram a instituição.

identificado, hipótese científica ou objetivo,
descrição detalhada dos materiais e métodos (procedimentos) que serão utilizados
para verificar a hipótese científica ou para
atingir o objetivo de Engenharia, além de
bibliografia, com no mínimo três referências importantes.
Finalistas e prêmios – No dia 18
de dezembro, a organização da Febrace
informará a lista de projetos finalistas
que serão expostos na feira. Serão selecionados aproximadamente 300 trabalhos, e quem for classificado precisará
pagar taxa de R$ 30 por participante, até
o dia 31 de janeiro. Depois deste período, o custo sobe para R$ 40 e o prazo
terminará dia 15 de fevereiro.
Em 2014, o evento ocorrerá de 18 a
20 de março, das 14 às 19 horas, na tenda
que será erguida no câmpus da USP, na
Cidade Universitária, zona oeste da capital. Em 2013, a instalação foi montada em
uma parte do estacionamento de carros da
Escola Politécnica.

Os vencedores receberão medalhas,
troféus, certificados e equipamentos eletrônicos, além de prêmios institucionais, como
estágios, bolsas de estudo e visitas monitoradas às empresas parceiras. Em todas as
edições da Febrace são selecionados nove
projetos para participar do maior evento da
categoria do mundo: a Feira Internacional
de Ciências e Engenharia (Intel Isef).
A Febrace é uma feira organizada
por uma associação sem fins lucrativos
e mantida com o apoio e financiamento de seus parceiros, que são Intel do
Brasil, ministérios da Educação e da
Ciência, Tecnologia e Inovação, Unesco,
Petrobras, Sebrae, Instituto Votorantim,
Instituto Solví, Bradesco, Rede Globo e
TV Cultura, entre outros.
Rogério Mascia Silveira
Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

SERVIÇO
Febrace – www.febrace.org.br

O site do Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal (Cepam) foi reformulado e agora detalha o
perfil de cada um dos 645 municípios
paulistas. Com a medida, a Secretaria Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Regional, responsável pela Fundação Cepam, passa a fornecer informações atualizadas sobre cada uma das cidades do Estado.
A proposta da mudança é valorizar a vocação principal de cada cidade,
distinguindo-as entre si. Assim, cada
município ganhou seção exclusiva com
seu perfil geral traçado. O serviço informa também pontos principais e aspectos peculiares que caracterizam cada
localidade, considerando, para isso,
suas principais riquezas e curiosidades,
entre as quais títulos promocionais,
prêmios, culinária regional, origem do
nome, circuitos turísticos, economia,
parques, acervo artístico, produção
artesanal, exposições e feiras, etc.

Os textos são complementados com
dados sistematizados no Informativo Cepam. Assim, são informados extensão territorial (área), população, eleitores, Região Administrativa, Índice Paulista de
Responsabilidade Social (IPRS), bacia
hidrográfica, receita tributária própria,
Fundo de Participação dos Municípios
(FPM) e Quota-Parte Municipal do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (QPM-ICMS).
São também fornecidos o nome, partido político e aniversário dos prefeitos e presidentes de câmara, assim como endereço,
telefone, fax, e-mail e site das prefeituras e
câmaras. Todo dia, o município que celebra
aniversário de fundação ganha destaque na
página inicial do site, assim como as últimas publicações do perfil oficial do Cepam
na rede social Twitter.

Contratos. Em Notícias, é possível acessar
todo o histórico dos assuntos publicados,
além de visualizar fotos e vídeos de eventos
promovidos pelo Cepam.
Em Cursos e Eventos, é publicada a
agenda completa do ano e também há
material de apoio de capacitações anteriores. Em Conhecimento, há artigos com
temas de interesse municipal e as publicações editadas pela Fundação Cepam.
É possível, ainda, acompanhar o andamento de projetos e conferir todos os que
foram realizados. O contato com o Cepam
pode ser feito pelos canais disponíveis no
site e também nos endereços para o perfil
nas redes sociais Célula de Inovação do
Município – Rede CIM, Facebook, Google+,
Picasa e Twitter.
Rogério Mascia Silveira
Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

Mais seções – No novo site, o menu
institucional traz subseções como: Quem
somos, Direção, História, Licitações e

SERVIÇO
Cepam – www.cepam.sp.gov.br

REPRODUÇÃO

Um perfil dos municípios paulistas

