
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 
CHAMADA INTERNA n° 34/2018 – PROPGPEC 

PROGRAMA DE APOIO À 1ª MOSTRA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO COLÉGIO PEDRO II 

 

A Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura torna públicos, nos 

termos da presente Chamada, as normas e os procedimentos necessários para a participação no 

Programa de Apoio à 1ª Mostra de Ciência e Tecnologia do Colégio Pedro II.  

 
1. DOS CONCEITOS 
1.1. O Colégio Pedro II realizará a 1ª Mostra de Ciência e Tecnologia como parte das comemorações 

da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. 

1.2. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem o objetivo de aproximar a Ciência e a Tecnologia 

da população, promovendo eventos que congreguem centenas de instituições a fim de 

realizarem atividades de divulgação científica com uma linguagem acessível à população e por 

meios inovadores. 

1.3. Em 2018, o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é “Ciência para a Redução das 

Desigualdades”.  

1.4. O tema, vinculado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, visa 

estimular a curiosidade e motivar a população a discutir as implicações sociais da Ciência, além 

de aprofundar seus conhecimentos.  

 
2. DOS OBJETIVOS  
2.1. Fortalecer as práticas de educação científica no Colégio Pedro II, por meio da experimentação e 

divulgação científicas. 

2.2. Conceder auxílio financeiro aos professores participantes da 1ª Mostra de Ciência e Tecnologia 

do Colégio Pedro II, para a produção e aquisição de materiais a serem apresentados. 

 
3. DA MOSTRA 
3.1. A 1ª Mostra de Ciência e Tecnologia é um evento multicampi que será realizado no período de 15 

a 27 de outubro de 2018. 

3.2. O servidor do Colégio Pedro II poderá propor uma ou mais atividades de acordo com as 

modalidades previstas no item 4. 

3.3. O horário, o dia e o local de realização da atividade deverão ser previamente acordados entre o 

proponente e a Direção Geral do Campus. 

3.4. As atividades poderão ter uma ou mais apresentações dentro do período de 15 a 27 de outubro 

de 2018, a critério do proponente respeitando a disponibilidade do Campus. 

 

4. DAS MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO 
4.1. As propostas serão classificadas nas seguintes modalidades: 

a) Desafio Aquático - corrida de barcos construídos por alunos, de acordo com as especificações 

indicadas no Anexo I; 

b) Competição de Pontes de Macarrão – construção de pontes de macarrão tipo espaguete e colas 

epóxi e quente (tipo silicone, aplicada com pistola), de acordo com as especificações indicadas no 

Anexo II; 

c) Festival de Robótica – exibição de robôs em atividades de cumprimento de percurso, 

reconhecimento de cores e obstáculos, subida em rampas e outros, de acordo com as 



 

especificações indicadas no Anexo III; 

d) Lançamento Oblíquo – deslocamento de projéteis com ângulos de lançamentos variáveis, de 

acordo com as especificações indicadas no Anexo IV; 

e) Mostra de Experimentos – apresentação de experimentos científicos diversos de acordo com as 

especificações indicadas no Anexo V; 

f) Rodas de Conversas – colóquios entre pesquisadores e alunos sobre assuntos diversos ligados 

ao tema principal da SNCT, “Ciência para a Redução das Desigualdades” de acordo com as 

especificações indicadas no Anexo VI;; 

g) Modelos Emergentes – outras formas de apresentação de conteúdos científicos não 

especificadas acima (jogo, simulação, teatro científico, sarau, slam, escape room, flash mob e 

outros). 

 
5. DO APOIO FINANCEIRO 
5.1. Esta Chamada contemplará 100 (cem) propostas com auxílio financeiro no valor máximo de 

R$ 500,00 (quinhentos reais).  

5.2. O Proponente receberá o auxílio por meio de depósito em conta corrente pessoal. 

5.3. O auxílio financeiro deverá ser aplicado integralmente na atividade a ser desenvolvida pelo 

Proponente, observando-se os itens financiáveis descritos nesta Chamada Interna. 

5.4. A aquisição de itens não financiáveis implicará na necessidade de devolução dos recursos 

utilizados, via GRU, na prestação de contas. 

5.5. A ausência do projeto contemplado na 1ª Mostra de Ciência e Tecnologia do Colégio Pedro II 

implicará na necessidade de devolução integral dos recursos. 

5.6. A prestação de contas será realizada, impreterivelmente, até 30 de novembro de 2018.  

5.7. O não cumprimento do prazo implicará em pendência junto à PROPGPEC. 

 
6. DOS ITENS FINANCIÁVEIS 

6.1. O auxílio financeiro recebido pelo Proponente poderá ser utilizado em:  

a) impressão de banner, folders e cartazes relativos à apresentação; 

b) insumos e materiais de consumo para experimentos. 

 
7. DOS REQUISITOS 
7.1. São requisitos do Proponente:  

a) ser servidor do Colégio Pedro II; 

b) possuir Currículo Lattes (CNPq) atualizado nos últimos 12(doze) meses; 

c) não ter sido contemplado com taxa de bancada no ano letivo de 2018; 

d) não apresentar pendências junto à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura. 

7.2. São requisitos da proposta:  

a) possuir rigor científico; 

b) prever atividades seguras; 

c) apresentar conceitos científicos consolidados; 

d) ser desenvolvida por alunos com orientação de servidor do Colégio Pedro II ou 

e) ser desenvolvida por servidor(es), envolvendo atividades interativas para os alunos. 

 
8. DAS RESPONSABILIDADES 

8.1. São responsabilidades do Proponente:  

a) apresentar, no ato da inscrição da proposta, o comprovante de titularidade de conta corrente 

individual;  

b) utilizar o auxílio financeiro, de acordo com o Item 5 desta Chamada, em atividades relacionadas à 

proposta contemplada;  

c) planejar e coordenar a apresentação no âmbito da 1ª Mostra de Ciência e Tecnologia do Colégio 

Pedro II; 

d) orientar os discentes vinculados à apresentação; 

e) manter sob sua guarda, de forma adequada, os documentos comprobatórios das despesas 



 

(notas fiscais e outros) executadas, para prestação de contas à PROPGPEC durante o período de 

vigência dessa Chamada;  

f) realizar a prestação de contas conforme Anexos VIII; 

g) devolver ao Colégio Pedro II, através de GRU, valores não utilizados, os quais devem compor a 

prestação de contas;  

h) comunicar à Diretoria de Pesquisa quaisquer dificuldades acerca do gerenciamento da proposta; 

i) entregar o Relatório Final junto com a prestação de contas, conforme Anexo IX; 

j) prestar os esclarecimentos solicitados pelo Colégio Pedro II e órgãos de controle. 

8.2. O descumprimento das responsabilidades inviabilizará a participação do Proponente nas 

próximas Chamadas da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura.  

 
9. DA SUBMISSÃO DA PROPOSTA 
9.1. O Proponente interessado em concorrer ao apoio financeiro ofertado pela presente Chamada 

deverá encaminhar à PROPGPEC os seguintes documentos, via Protocolo Geral, no período 

previsto no Cronograma, das 9h às 17h:  

a) Formulário de Solicitação de Auxílio Financeiro a ser preenchido por meio do link 

https://bit.ly/2MWivXB;  

b) cópia da folha de rosto do Currículo Lattes (CNPq) com data de atualização inferior a 12(doze) 

meses; 

c) comprovante de titularidade de conta bancária. 

6.1 A falta de qualquer um dos documentos solicitados desclassificará a proposta. 

6.2 Cada Proponente poderá apresentar apenas uma proposta que pode conter mais de um projeto.  

6.3 É de responsabilidade do Proponente o acompanhamento do Cronograma desta Chamada, 

desde a inscrição até o resultado final, bem como o cumprimento dos prazos estabelecidos. 

 
7 DO PROCESSO DE SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1 As solicitações de apoio financeiro serão avaliadas por uma Banca designada especialmente para 

este fim.  

7.2 A proposta será avaliada de acordo com os seguintes critérios: 

a) vinculação do tema ao objetivo do evento – 0 a 10 pontos; 

b) relevância da proposta para alunos de Educação Básica – 0 a 10 pontos; 

c) clareza de objetivos – 0 a 10 pontos; 

d) originalidade – 0 a 10 pontos; 

e) criatividade – 0 a 10 pontos; 

f) profundidade na abordagem – 0 a 10 pontos; 

g) rigor científico – 0 a 10 pontos. 

7.3 A pontuação final da proposta será calculada a partir do somatório dos pontos obtidos no item 

7.2. 

7.4 Os projetos serão classificados em ordem decrescente de pontuação.  

7.5 Em caso de empate, prevalecerá o projeto com maior pontuação no item 7.2ª, persistindo o 

empate, prevalecerá a proposta com o maior número de alunos envolvidos. 

 
8 DA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS 
8.1 Após a divulgação do resultado preliminar, o Proponente poderá interpor recurso, conforme 

formulário constante no Anexo VII, de acordo com o Cronograma desta Chamada.  

8.2 Durante o período do recurso, o Proponente terá acesso ao processo administrativo referente ao 

projeto submetido a esta Chamada. 

8.3 O formulário de recurso deverá ser entregue diretamente ao Protocolo Geral, das 9h às 17h, no 

período definido no Cronograma desta Chamada. 

 
 
 
 

https://bit.ly/2MWivXB


 

9 DO CRONOGRAMA  

 

10 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
10.1 O Proponente deverá fazer a prestação de contas até o dia 30 de novembro de 2018. 

10.2 Todos os comprovantes de pagamentos e notas fiscais relativas ao uso do recurso concedido 

deverão ser anexados ao formulário constante do Anexo VII dessa Chamada Interna. 

10.3 Não são permitidas despesas com: ornamentação, alimentação, coquetel, obras civis, instalações, 

mobiliário, veículos, pagamento de rotina tais como contas de luz, água e telefone e similares, 

pagamento de salários ou complementação salarial de pessoal técnico e administrativo ou 

quaisquer outras vantagens para pessoal de instituições públicas (federal, estadual e municipal); 

taxas de administração ou gestão, a qualquer título (de acordo com a Instrução Normativa nº 

01/97 da Secretaria do Tesouro Nacional); pagamento, a qualquer título, a servidor da 

administração pública, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, 

por serviços de consultoria ou assistência técnica.  

10.4 A não utilização dos recursos implicará na impossibilidade de participação nas Chamadas 

Internas da PROPGPEC, pelo período de dois anos. 

 
11 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

11.1 A submissão de propostas implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas nesta 

Chamada, das quais o Proponente não poderá alegar desconhecimento. 

11.2 A qualquer tempo, esta Chamada poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em parte, por 

motivo de interesse público, sem que isso implique direito a indenização de qualquer natureza. 

11.3 As informações fornecidas nos Anexos e o seu correto preenchimento são de responsabilidade 

do Proponente.  

11.4 Qualquer pessoa poderá impugnar os termos da presente Chamada até o segundo dia útil 

anterior ao prazo final estabelecido para recebimento das inscrições. 

11.5 Não terão efeito de recurso as impugnações feitas por aqueles que em tendo aceitado sem 

objeção, venham apontar, posteriormente ao julgamento, eventuais falhas ou imperfeições. 

11.6 Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor, ouvida a Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura. 

11.7 Informações adicionais poderão ser obtidas na Diretoria de Pesquisa presencialmente ou pelo e-

mail pesquisa@cp2.g12.br. 

 
 

Rio de Janeiro, 06 de setembro de 2018. 

 
 
 

MARCIA MARTINS DE OLIVEIRA 

Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura 

 
  

Atividade Período 

Lançamento da Chamada  06/09/2018 

Submissão de propostas  10 a 26/09/2018  

Divulgação do Resultado 28/09/2018 

Interposição de recursos  01/10/2018 

Divulgação do resultado dos recursos e do resultado final  02/10/2018 

1ª Mostra de Ciência e Tecnologia 15 a 27/10/2018 

Entrega do relatório e prestação de contas  30/11/2018 

mailto:pesquisa@cp2.g12.br


 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 
ANEXO I 

Desafio Aquático 

(Chamada Interna n° 34/2018 – PROPGPEC - Programa de Apoio à 1ª Mostra de Ciência e Tecnologia do Colégio Pedro 

II) 

 

1. Apresentação 

O Desafio Aquático é uma competição que consiste em uma corrida de barcos construídos por 

alunos, de acordo com as especificações deste Anexo. O Desafio Aquático pretende estimular a 

aproximação dos estudantes das áreas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) e inserir 

na prática os conhecimentos teóricos adquiridos em aula. 

A atividade também tem como objetivo a integração, a autonomia intelectual, a cooperação, a 

criatividade e a elevação da autoestima. 

 

2. Dos Objetivos da Competição 

A competição consiste em uma prova que testará o engenho, as habilidades de montagem e a 

compreensão de problemas práticos. Os participantes deverão apresentar no local da competição um 

barco projetado para percorrer 25 metros na água. O desempenho das equipes será julgado tendo por 

base o tempo gasto para o alcance da linha de chegada.  

 

3. Da Competição 

3.1. O Desafio Aquático poderá ser realizado nas piscinas dos Campi  São Cristóvão e Realengo, 

mediante autorização do responsável pelo espaço. 

3.2. A raia da competição terá as seguintes características: 

a) comprimento: 25 metros; 

b) largura: 2,5 metros, no mínimo, marcada por duas cordas; 

c) as cordas estarão na superfície da água; 

d) o nível mínimo de água será de 1 metro. 

3.3. Cada equipe ficará posicionada junto à raia na qual foi alocada. 

3.4. Um sinal sonoro indicará o início da corrida, só após os participantes podem ligar a energia de seus 

barcos, alinhá-los e liberá-los na raia. 

3.5. Os participantes não poderão empurrar as embarcações manualmente. 

3.6. O barco pode tocar as cordas e guiar-se por elas até à linha de chegada. 

3.7. Os barcos devem tocar a borda da piscina, que representa a linha de chegada. 

3.8. Se uma embarcação não completar a corrida, ela não participará da fase seguinte. 

3.9. O tempo máximo permitido para completar a corrida é de quatro minutos. 

3.10. Tanto a linha de início como a de chegada serão monitoradas pelos juízes. 

3.11. É permitido aos concorrentes fazer ajustes em seus barcos entre as corridas. 

3.12. Se uma embarcação afundar ou parar, a equipe participante será desclassificada. 

3.13. A embarcação que afundar somente poderá ser recuperada pelos organizadores após a conclusão 

do evento. 

3.14. Os participantes não poderão fazer qualquer tentativa de recuperação de embarcação submersa. 

3.15. Um barco que salte de uma raia para outra ou que dificulte o movimento de outro barco em 



 

qualquer pista será desclassificado. 

3.16. Parte da embarcação deverá tocar a água em todos os momentos durante a corrida. 

3.17. Os barcos que “voarem”, mesmo que momentaneamente, perdendo todo o contato com a água, 

serão desclassificados. 

 

4. Da participação no evento 

4.1. A participação se dará por equipes de três estudantes. 

4.2. A competição será organizada em cinco níveis: 

a) Nível 1 – Educação Infantil e Primeiro Segmento do Ensino Fundamental; 

b) Nível 2 – Segundo Segmento do Ensino Fundamental; 

c) Nível 3 – Ensino Médio (Regular e Integrado – diurno e noturno); 

d) Nível 4 – Terceira Idade; 

e) Nível 5 – Pós-graduação. 

4.3. Os participantes usarão uniforme escolar completo (social ou de Educação Física) durante as 

competições. 

4.4. As identificações das equipes serão entregues aos participantes na chegada e deverão ser usados 

em todos os momentos da competição. 

4.5. A disciplina e o decoro devem ser mantidos em todos os momentos, sob pena de desclassificação 

equipe. 

4.6. A equipe deverá estar presente e completa durante toda a competição. 

4.7. As equipes que se retirarem da competição serão desclassificadas. 

 

5. Dos Barcos 

5.1. A embarcação deve ter dimensões de, no máximo, 30 cm de comprimento e 20 cm de largura. 

5.2. A altura do barco não é limitada. 

5.3. As dimensões do barco serão verificadas com o uso de gabaritos prontos. 

5.4. Depois de iniciada a corrida, o barco poderá mudar de forma e tamanho, desde que permaneça 

dentro de sua raia. 

5.5. Somente os barcos com motores alimentados por bateria serão permitidos. 

5.6. Os motores de combustão, os recipientes por pressurização ou outros fluidos NÃO PODEM ser 

usados. 

5.7. Os barcos não podem ser operados por controle remoto. 

5.8. O corpo da embarcação deve ser construído pelos próprios participantes e não pode ser construído 

com qualquer kit pré-fabricado, brinquedo comercialmente disponível ou parcialmente montado. 

5.9. As baterias de todos os tipos e potência serão permitidas. 

5.10. Todos os tipos de motores elétricos e de hélices serão permitidos. 

5.11. Todos os componentes eletrônicos são permitidos de acordo com as regras acima. 

5.12. Os barcos construídos fora das diretrizes serão desclassificados. 

 

6. Dos Prêmios 

6.1. Todos os participantes terão direito a certificado de participação. 

6.2. Cada um dos participantes das equipes classificadas nas três primeiras posições terá direito a uma 

medalha. 

6.3. Cada uma das equipes classificadas nas três primeiras posições terá direito a um troféu. 

6.4. Após a premiação final, haverá uma finalíssima entre as equipes classificadas no primeiro lugar de 

cada nível. 

 

7. Das Disposições Gerais 

7.1. Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Organizador. 

  



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 

ANEXO II 

PONTES DE MACARRÃO 

(Chamada Interna n° 34/2018 – PROPGPEC - Programa de Apoio à 1ª Mostra de Ciência e Tecnologia do Colégio Pedro II) 

 

 

1. Apresentação 

A Competição de Pontes de Macarrão é um desafio interdisciplinar que pretende estimular a 

aproximação dos estudantes das áreas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) por meio 

da construção de uma ponte, de acordo com as especificações deste Anexo.  

 

2. Dos Objetivos da Competição 

Desenvolver e construir uma ponte capaz de suportar uma carga de teste de acordo com o 

item 4.1.b, construída utilizando-se espaguete, colas epóxi e cola quente (tipo silicone, aplicada com 

pistola). A ponte deve ser capaz de vencer um vão livre de 100cm, com peso não superior a 1000g.  

 

3. Da participação no evento 

3.1. A participação se dará por equipes de quatro a seis estudantes. 

3.2. A competição será organizada em cinco níveis: 

f) Nível 1 – Educação Infantil e Primeiro Segmento do Ensino Fundamental; 

g) Nível 2 – Segundo Segmento do Ensino Fundamental; 

h) Nível 3 – Ensino Médio (Regular e Integrado – diurno e noturno); 

i) Nível 4 – Terceira Idade; 

j) Nível 5 – Pós-graduação. 

3.3. Os participantes usarão uniforme escolar completo (social ou de Educação Física) durante as 

competições. 

3.4. As identificações das equipes serão entregues aos participantes na chegada e deverão ser 

usados em todos os momentos da competição. 

3.5. A disciplina e o decoro devem ser mantidos em todos os momentos, sob pena de 

desclassificação equipe. 

3.6. A equipe deverá estar presente e completa durante toda a competição. 

3.7. As equipes que se retirarem da competição serão desclassificadas. 

 

4. Das Pontes 

4.1. A construção da ponte de macarrão deverá observar, rigorosamente, as instruções a seguir. 

a) Quanto ao material utilizado:  

 Macarrão tipo espaguete - 0s alunos devem estar atentos, pois algumas colas amolecem o 

macarrão; 

 Barbante - somente poderá ser usado nas etapas intermediárias. Na fase final, não poderá 

haver uso de barbante; 



 

 Tesouras; 

 Fita cola ou fita tipo durex. Somente será permitida nas etapas intermediárias; na etapa final, 

não poderá haver uso de fita cola ou fita tipo durex; 

b) Quanto às dimensões da ponte: 

4.2. Uma vez a ponte esteja pronta, a carga de teste será colocada pendurada no meio do vão da 

ponte e assim deverá permanecer por 20(vinte) segundos 

4.3. A originalidade, estética e complexidade fazem parte da avaliação; 

4.4. A ponte deverá ter no máximo 2,0kg de massa, incluindo o macarrão e a cola ou epóxi. 

4.5. Lembramos aos participantes do evento que espaguete muito fino é de difícil manipulação, pois 

quebra muito, já o espaguete muito espesso tem poucas varetas para trabalhar; também é 

importante lembrar que o comprimento da vareta de espaguete deve ser pensado antes da 

compra, pois pode atrapalhar na construção. 

4.6. Recomendamos as equipes que façam um esboço prévio através de esquema / desenho de 

como será a ponte. 

4.7. Cada equipe trará seu(s) próprio(s) pacote(s) de espaguete e a cola ou epóxi a serem utilizados.  

4.8. Os pesos dos materiais para construção da ponte serão verificados em uma balança de precisão, 

pela coordenação e/ou avaliadores. 

4.9. No dia da apresentação, as equipes não poderão receber qualquer ajuda externa. 

4.10. Não será possível substituir ou repor qualquer quantidade de material. 

4.11. O grupo será desclassificado caso utilize algum material diferente do citado neste regulamento. 

4.12. A construção e montagem da ponte serão realizadas durante o evento e terão duração máxima 

de três horas.  

4.13. Não será permitida a montagem antecipada de partes ou do todo da ponte. 

 

5. Dos Prêmios 

5.1. Todos os participantes terão direito a certificado de participação. 

5.2. Cada um dos participantes das equipes classificadas nas três primeiras posições terá direito a 

uma medalha. 

5.3. Cada uma das equipes classificadas nas três primeiras posições terá direito a um troféu. 

 

6. Das Disposições Gerais 

6.1. A participação no Concurso implica na aceitação plena do regulamento. 

6.2. É vedada a participação de familiares e parentes de primeiro grau dos integrantes da Comissão 

Julgadora do Concurso. 

6.3. Após a inscrição não será permitida a substituição de qualquer membro da equipe participante, 

somente sendo possível a saída do mesmo.  

6.4. Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Organizador. 

  

Categoria 
Comprimento 

(cm) 

Largura 

(cm) 

Carga 

(kg) 

Vão livre  

(cm) 

Apoio em cada 

extremidade (cm) 

Nível 1 70 5 8 60 5 

Nível 2 80 5 13 70 5 

Nivel 3 90 5 21 80 5 

Níveis 4 e 5 100 5 34 90 5 
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ANEXO III 

FESTIVAL DE ROBÓTICA 

(Chamada Interna n° 34/2018 – PROPGPEC - Programa de Apoio à 1ª Mostra de Ciência e Tecnologia do Colégio Pedro II) 

 

1. Apresentação 

O Festival de Robótica é um desafio interdisciplinar que pretende estimular a aproximação dos 

estudantes das áreas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) por meio da construção de 

um robô e a resolução de desafios, de acordo com as especificações deste Anexo.  

 

2. Dos Objetivos da Competição 

2.1. Construir um robô que supere vários tipos de pista (redutores de velocidade); transpor caminhos 

onde a linha não pode ser reconhecida (gaps na linha); desviar de escombros (obstáculos) e subir 

montanhas (rampas). 

 

3. Da Participação no Evento 

3.1. Nenhuma comunicação com os robôs (via rádio ou não) é permitida. Qualquer aparato de 

comunicação via rádio on-board, desqualificará imediatamente o robô, exceto nos casos onde os 

dispositivos sejam integrados de forma inseparável ao robô (nesses casos uma inspeção 

detalhada de hardware e software pode ser requerida pelos juízes para averiguar o uso de 

dispositivos).  

3.2. Pode-se utilizar Bluetooth, Wifi, rádios ou outros dispositivos para comunicação entre 

componentes de um mesmo robô, como por exemplo, para projetos que usam mais de um 

bloco de processamento no mesmo robô. Destaca-se que nenhum tipo de controle remoto é 

permitido.  

 

4. DOS ROBOS 

4.1. Qualquer kit de robótica disponível, ou robô construído com hardware próprio, podem ser 

utilizados. O robô deve atender às especificações e o design e a construção serão primaria e 

substancialmente trabalho dos estudantes. Qualquer robô ou componente eletrônico completo, 

comercialmente disponível, do tipo “seguidor de linha” ou “robô para resgate” será 

desclassificado, a menos que modificações profundas, tanto em hardware quanto em software, 

tenham sido realizadas pelos alunos.  

4.2. O robô pode ter qualquer tamanho. Não há limite de sensores, motores, atuadores ou qualquer 

outro instrumento dentro do robô. Porém, o robô deverá percorrer a arena onde há limites de 

área e espaço. O tamanho do robô e sua estrutura fazem parte da estratégia da equipe. Não 

serão aceitas reclamações sobre a arena por causa do tamanho do robô.  

4.3. As equipes que vierem a usar lasers, devem mostrar as informações (datasheet) do sensor. Cada 

equipe deve desenvolver sua própria programação, sendo a programação dos robôs sujeita à 

inspeção dos juízes a qualquer momento. Assim, os códigos dos robôs devem ser diferentes, 

bem como a estrutura e os componentes da montagem dos robôs também devem ser diferentes.  

4.4. Cada equipe deve ter seu próprio robô, não sendo permitido o compartilhamento de robôs. 



 

4.5. Caso os juízes identifiquem um robô ou programa que não foi construído ou desenvolvido pelos 

alunos, a equipe será desclassificada. Os juízes podem solicitar uma cópia do programa quando 

forem constatadas irregularidades. 

5. DAS EQUIPES 

5.1. As equipes terão de 2 a 4 alunos e um professor ou um técnico. As categorias são as seguintes: 

a) Nível 1: Para estudantes do 1º ao 7º ano do Ensino Fundamental; 

b) Nível 2: Para estudantes do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio ou Técnico.  

5.2. Em cada rodada da competição, um único robô será liberado na arena e deverá realizar a tarefa 

de forma autônoma.  

 

6. DAS ATIVIDADES  

6.1. Inspeçâo - os robôs serão inspecionados pelos juízes a qualquer momento em que haja alguma 

dúvida quanto ao atendimento ou não das regras da competição. É uma obrigação dos times 

assegurar que seus robôs atendam às regras. Todas as equipes passarão por questionamentos 

sobre o funcionamento dos seus robôs durante a competição. Estes questionamentos servirão 

para verificar não somente se, de fato, o robô é produto do trabalho dos estudantes, mas 

também para premiar equipes que tenham os robôs mais robustos, inovadores e elegantes da 

competição (ver seção PREMIAÇÕES) 

6.2. Arena - o ambiente será composto por uma área de percurso anterior à rampa, uma rampa e 

uma sala de resgate, conforme ilustrado na Figura 5. A área de percurso fica na parte mais baixa 

da arena, enquanto a rampa conecta a área de percurso com a sala de resgate, que fica num 

plano mais elevado. O ambiente é modular, permitindo diversas configurações possíveis. 

6.3. Obstáculos - dentro da área de percurso podem existir obstáculos. Eles são barreiras 

intransponíveis que forçam o robô a desviar, saindo do caminho traçado pela linha preta durante 

alguns instantes. Ao desviar de um obstáculo, o robô deve retornar para a linha logo em seguida 

ao obstáculo desviado para obter sucesso. Não será permitido ao robô seguir por outra linha da 

arena nem a mesma linha caso ela já tenha mudado de direção após o obstáculo. Caso o robô 

não consiga retornar à linha, será considerada FALHA DE PROGRESSO, forçando o robô a 

reiniciar o seu percurso. Não haverá obstáculo na rampa (incluindo suas plataformas de acesso e 

final), nem na sala de resgate. 

6.4. Redutores de velocidade - simulam terrenos sinuosos, poderão estar em posição transversal à 

fita, sendo roliços com diâmetro aproximado de 1 cm. Podem ser feitos de madeira roliça (tipo 

alça roliça de cabide de madeira), lápis, ou outro material apropriado. Sua dimensão transversal 

é de 15 a 20 cm e devem ser pintados ou cobertos de papel branco (mesma cor do piso) sendo 

cobertos com a fita isolante na sobreposição entre fita e redutor. Podem ser colocados nas 

rampas, trilhas comuns e plataformas.  

6.5. Gap - Simulam situações onde o robô não consegue distinguir o caminho a ser seguido. Isto é 

feito com uma descontinuidade na linha preta, que atende às seguintes condições: podem existir 

Gaps na rampa e na área de percurso; os Gaps devem ser sempre em linhas retas; os Gaps não 

devem ser maiores do que 10 cm. 

7. Dos Prêmios 

7.1. Todos os participantes terão direito a certificado de participação. 

7.2. Cada um dos participantes das equipes classificadas nas três primeiras posições terá direito a 

uma medalha. 

7.3. Cada uma das equipes classificadas nas três primeiras posições terá direito a um troféu. 

 

8. Das Disposições Gerais 

8.1. A participação no Concurso implica na aceitação plena do regulamento. 

8.2. É vedada a participação de familiares e parentes de primeiro grau dos integrantes da Comissão 

Julgadora do Concurso. 



 

8.3. Após a inscrição não será permitida a substituição de qualquer membro da equipe participante, 

somente sendo possível a saída do mesmo.  

8.4. Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Organizador. 
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ANEXO III 

LANÇAMENTO OBLÍQUO 

(Chamada Interna n° 34/2018 – PROPGPEC - Programa de Apoio à 1ª Mostra de Ciência e Tecnologia do Colégio Pedro II) 

 

 

1. Apresentação 

A Competição de Lançamento Oblíquo é um desafio que pretende estimular a aproximação dos 

estudantes das áreas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) por meio da construção de 

dispositivos capazes de arremessar um objeto a uma certa distância, de acordo com as especificações 

deste Anexo.  

 

2. Dos Objetivos da Competição 

Desenvolver e construir um dispositivo (tipo catapulta ou similar) capaz de lançar uma carga de 

teste de 100g (cem gramas), construída utilizando-se madeira, recicláveis de baixo custo, metais de 

baixo custo, parafusos e quaisquer outros materiais disponíveis como sucata. O dispositivo deve ser 

capaz de arremessar a carga de teste a uma distância mínima de 10(dez) metros.  

 

3. Da participação no evento 

3.1. A participação se dará por equipes de quatro a seis estudantes. 

3.2. A competição será organizada em cinco níveis: 

a) Nível 1 – Educação Infantil e Primeiro Segmento do Ensino Fundamental; 

b) Nível 2 – Segundo Segmento do Ensino Fundamental; 

c) Nível 3 – Ensino Médio (Regular e Integrado – diurno e noturno); 

d) Nível 4 – Terceira Idade; 

e) Nível 5 – Pós-graduação. 

3.3. Os participantes usarão uniforme escolar completo (social ou de Educação Física) durante as 

competições. 

3.4. As identificações das equipes serão entregues aos participantes na chegada e deverão ser 

usados em todos os momentos da competição. 

3.5. A disciplina e o decoro devem ser mantidos em todos os momentos, sob pena de 

desclassificação equipe. 

3.6. A equipe deverá estar presente e completa durante toda a competição. 

3.7. As equipes que se retirarem da competição serão desclassificadas. 

 

4. Dos Dispositivos de Arremessar 

4.1. A construção da catapulta ou similar deverá observar, rigorosamente, as instruções a seguir. 

4.2. A catapulta poderá ser construída com os seguintes materiais: madeira, metais baratos (ferro, 

alumínio), unidos com parafusos, pregos, recicláveis de baixo custo como plásticos, latas de 

alumínio, garrafas PET, outros metais de baixo custo, parafusos e pregos, e quaisquer outros 



 

materiais disponíveis como sucata, barbante, fitilhos de nylon, arames ou elásticos de todo o tipo. 

4.3. A catapulta poderá ser construída com as seguintes ferramentas utilizadas: tesouras, alicates 

diversos, chaves de fenda e Philips diversas e outras tais como fita cola, fita tipo durex, fita “silver 

tape”, fita isolante, cola quente. 

4.4. Quanto às dimensões a catapulta deverá enquadrar-se em uma das seguintes categorias: 

 

4.5. Uma vez que a catapulta esteja pronta, um teste será realizado para verificar a segurança do 

dispositivo. 

4.6. A originalidade, estética e complexidade fazem parte da avaliação; 

4.7. Recomendamos as equipes que façam um esboço prévio através de esquema / desenho de 

como será a catapulta. 

4.8. Cada equipe terá seu(s) próprio(s) conjunto de materiais e ferramentas.  

4.9. No dia da apresentação, as equipes não poderão receber qualquer ajuda externa. 

4.10. Não será possível substituir ou repor qualquer quantidade de material. 

4.11. O grupo será desclassificado caso utilize algum material diferente do citado neste regulamento. 

4.12. A construção e montagem da catapulta serão realizadas durante o evento e terão duração 

máxima de três horas.  

4.13. Não será permitida a montagem antecipada de partes ou do todo da ponte. 

 

5. Dos Prêmios 

5.1. Todos os participantes terão direito a certificado de participação. 

5.2. Cada um dos participantes das equipes classificadas nas três primeiras posições terá direito a 

uma medalha. 

5.3. Cada uma das equipes classificadas nas três primeiras posições terá direito a um troféu. 

 

6. Das Disposições Gerais 

6.1. A participação no Concurso implica na aceitação plena do regulamento. 

6.2. É vedada a participação de familiares e parentes de primeiro grau dos integrantes da Comissão 

Julgadora do Concurso. 

6.3. Após a inscrição não será permitida a substituição de qualquer membro da equipe participante, 

somente sendo possível a saída do mesmo.  

6.4. Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Organizador. 

  

Categoria 
Comprimento 

(cm) 

Altura máxima 

(cm) 

Largura 

(cm) 
Altura máxima (cm) 

Nível 1 30 25 25 25 

Nível 2 40 25 25 25 

Nível 3 60 25 25 25 

Níveis 4 e 5 80 25 25 25 



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 

ANEXO IV 

Mostra de Experimentos 

(Chamada Interna n° 34/2018 – PROPGPEC - Programa de Apoio à 1ª Mostra de Ciência e Tecnologia do Colégio Pedro II) 

 

1. Apresentação 

A  Mostra de Experimentos consiste numa exposição de trabalhos e projetos de pesquisas das 

diversas áreas de conhecimento que dialoguem com o tema “Ciência para a Redução das 

Desigualdades”.  

 

2. Dos Objetivos 

O objetivo geral da Mostra de Experimentos é oportunizar um espaço para exposição, 

apresentação e discussão de trabalhos, estudos e projetos, estabelecendo relações entre as disciplinas 

escolares e a realidade social, cultural, econômica e ambiental de caráter local, regional, nacional ou 

mundial. 

A atividade também tem como objetivo a integração, a autonomia intelectual, a cooperação, a 

criatividade e a elevação da autoestima. 

 

3. Da Mostra 

3.1. Cada equipe poderá submeter um único projeto. 

3.2. Os trabalhos deverão respeitar as normas da Bioética, não sendo permitida a realização de 

experimentos que manipulam sangue, animais vivos ou dissecados.  

3.3. Fica proibida toda e qualquer atividade que possa colocar em risco a integridade física e 

psicológica das pessoas, do espaço escolar e do patrimônio da Instituição. 

3.4. Será vedada a exposição nos estandes dos seguintes itens: órgãos ou membros de humanos ou 

fluidos (sangue, urina, etc); substâncias tóxicas ou de uso controlado; materiais que possam 

provocar ferimentos (agulhas, lâminas, entre outros). 

3.5. A utilização de animais vivos deverá respeitar os princípios éticos para o uso de animais de 

laboratório, sempre respeitando a segurança e o bem estar do animal. 

3.6. Em experimentos nos quais serão utilizados materiais tóxicos, corrosivos e outros, é necessário o 

uso de EPI’s (Luvas, óculos, máscaras, calçados fechados); 

3.7. Só serão expostos na Mostra Científica projetos que tenham sido previamente autorizados pela 

comissão organizadora. 

3.8. Os estandes serão montados em locais pré-definidos pela comissão organizadora tendo como 

parâmetro as atividades a serem desenvolvidas. 

3.9. O material a ser utilizado, assim como a forma de apresentação, é de livre escolha dos autores e 

a providência de sua responsabilidade. Poderá ser usado posteres, fantasias, experimentos, 

notebooks, entre outros, respeitado o limite dos estandes. 

3.10. Será disponibilizado um estande com iluminação, mesa e uma tomada para cada trabalho. 

 

4. Da Participação no Evento 

4.1. A participação se dará por equipes de, no máximo, oito estudantes. 

4.2. A competição será organizada em cinco níveis: 

a) Nível 1 – Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 

b) Nível 2 – Segundo Segmento do Ensino Fundamental; 



 

c) Nível 3 – Ensino Médio (Regular e Integrado – diurno e noturno); 

d) Nível 4 – Pós-graduação. 

4.3. Os participantes usarão uniforme escolar completo (social ou de Educação Física) durante a Mostra 

de Experimentos. 

4.4. As identificações das equipes serão entregues aos participantes na chegada e deverão ser usados 

em todos os momentos da competição. 

4.5. A disciplina e o decoro devem ser mantidos em todos os momentos, sob pena de desclassificação 

equipe. 

 

5. Dos Prêmios 

5.1. Todos os participantes terão direito a certificado de participação. 

5.2. Cada um dos participantes das equipes classificadas nas três primeiras posições terá direito a uma 

medalha. 

5.3. Cada uma das equipes classificadas nas três primeiras posições terá direito a um troféu. 

5.4. Após a premiação final, haverá uma finalíssima entre as equipes classificadas no primeiro lugar de 

cada nível. 

 

6. Das Disposições Gerais 

6.1. A Comissão Organizadora fará uma vistoria nos estandes antes da abertura oficial da Mostra ou a 

qualquer momento, com vistas à detecção de riscos potenciais à segurança. Caso necessário, os 

participantes do grupo deverão providenciar sinalização de segurança, bem como quaisquer outras 

alterações solicitadas pela Comissão. 

6.2. Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Organizador. 
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Anexo V 

Rodas de Conversa 

(Chamada Interna n° 34/2018 – PROPGPEC - Programa de Apoio à 1ª Mostra de Ciência e Tecnologia do Colégio Pedro II) 

 

1. Apresentação 

A Roda de Conversa é um espaço de debates acerca das contribuições da Ciência para a 

redução das desigualdades. Nas Rodas de Conversa serão socializados saberes e realizadas trocas de 

experiências entre os envolvidos, integrando-os e estimulando o desenvolvimento da autonomia 

intelectual, da cooperação e da criatividade. 

 

2. Dos Objetivos  

As Rodas de Conversa têm como objetivo reunir pessoas de diferentes segmentos para se 

expressarem e escutarem seus pares por meio do exercício reflexivo, na perspectiva de construção e 

reconstrução de novos conhecimentos.   

 

3. Da Roda de Conversa 

3.1. Cada Roda de Conversa terá duração de 40 minutos, aproximadamente. 

3.2. As Rodas de Conversa serão compostas pelo servidor proponente, pesquisador(es) convidado(s) 

e interlocutores. 

3.3. O servidor proponente terá a função de mediador da Roda e deverá conduzir a conversa 

“costurando” as falas sem que se perca a dinâmica de um bate-papo. 

3.4. O pesquisador convidado pode ser um membro da comunidade escolar ou membro externo 

especializado no tema da Roda de Conversa. 

3.5. Os interlocutores são todos os participantes da Roda de Conversa que não se enquadram nas 

duas categorias acima. 

3.6. As Rodas de Conversa deverão ter as seguintes etapas: 

a) inspiração (média de 5 minutos) – introdução do tema com algo inspirador como um texto, um 

vídeo ou uma foto da situação que será trabalhada;  

b) reflexão (média de 25 minutos) – debate sobre o tema iniciado geralmente com uma pergunta 

aos participantes, vinculada ao conteúdo usado na etapa de inspiração; 

c) sistematização (média 5 minutos) – articulação dos conteúdos e conclusão do trabalho 

realizado feito pelo mediador; 

d) avaliação (média 5 minutos) – análise do processo de aprendizagem na Roda de Conversa, a fim 

de avaliar a experiência e os avanços ligados ao tema trabalhado, bem como as ações a serem 

desenvolvidas com base na discussão travada. 

  

4. Da Participação no Evento 

4.1. A Roda de Conversa poderá ser proposta por um ou dois servidores e mediada por apenas um. 

4.2. Durante a Roda de Conversa deverá ser mantido o respeito à opinião alheia e à liberdade de 

expressão. 

4.3. A disciplina e o decoro devem ser mantidos em todos os momentos da Roda de Conversa. 

5. Das Disposições Gerais 

5.1. Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Organizador. 
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ANEXO VI 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
(Chamada Interna n° 34/2018 – PROPGPEC - Programa de Apoio à 1ª Mostra de Ciência e Tecnologia do Colégio Pedro II) 

 

À Banca Julgadora da Chamada Interna nº 34/2018 - PROPGPEC 

Nome do Proponente: __________________________________________________________________________________ 

Nº de inscrição: _________________________________________________________________________________________ 

Justificativa – Razões da solicitação do recurso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro____/____/2018                                     ______________________________________________ 

Assinatura do(a) Proponente 
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ANEXO VII 

FORMULÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
(Chamada Interna n° 34/2018 – PROPGPEC - Programa de Apoio à 1ª Mostra de Ciência e Tecnologia do Colégio Pedro 

II) 
 

 

I. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Nome 

 

 

Proponente Departamento Campus 

   

 

II. PLANO DE APLICAÇÃO 

 

III. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 

Data Descrição do Item Valor Localização do Item 

    

    

    

    

    

    

Total  

Saldo  

Nota: Anexar os comprovantes das despesas relacionadas na tabela acima. 
 

 

IV. Declaração do Proponente 

Declaro que a aplicação dos recursos foi feita de acordo com as normas pertinentes à Chamada 

Interna nº34/2018-PROPGPEC, responsabilizando-me pelas informações contidas nesta prestação de 

contas. 

Rio de Janeiro, _____ de ______________ de 2018 

 

 

 

Movimentação Financeira 

Categoria Valor Recebido Valor Utilizado Saldo 

Material de Consumo     

Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 

   



 

                                                                                       Assinatura do(a) Proponente 
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ANEXO X 

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO 

(Chamada Interna n° 34/2018 – PROPGPEC - Programa de Apoio à 1ª Mostra de Ciência e Tecnologia do 

Colégio Pedro II) 

I. IDENTIFICAÇÃO 

Nome da Atividade   

Nº do Processo  

Docente Responsável  

 

II. ATIVIDADES (Relacione as atividades que foram efetivamente realizadas a partir do uso do recurso de 

auxílio financeiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV         RESULTADOS (Discussão sucinta dos principais resultados obtidos, deixando claro o avanço teórico, 

experimental ou prático obtido pelas atividades) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, _____ de ____________ de 2018. 

 

 

Assinatura do(a) Proponente 


