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Edital Minuto 100 anos do Eclipse de Sobral 

Chamada para seleção de vídeos a serem apresentados na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 
2019 como parte integrante da Chamada CNPq/MEC/MCTIC/SEPED Nº 27/2018 - Feiras de Ciências e 

Mostras – Projeto: 100 anos da Expedição de Sobral: O Eclipse e o Teste da Relatividade Geral 
Científicas. 

 
1. APRESENTAÇÃO 
1.1. A Mostra 100 anos da Expedição de Sobral: O Eclipse e o Teste da Relatividade Geral pretende 
estimular a pesquisa em Ciências em estudantes da educação básica do estado do Espírito Santo. 
1.2. A Mostra ocorrerá nas escolas EEEFM Ceciliano Abel de Almeida (município de São Mateus), EEEFM 
Professora Filomena Quitina (Piúma), CEEMTI Professora Maura Abaurre (Vila Velha), EEEM Leandro 
Escobar (Guarapari) e EEEM Professor Renato José da Costa Pacheco (Vitória), no período de 21 a 27 de 
outubro de 2019, em consonância com a 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT-2019). 
1.2.1. Os projetos apresentados abordarão o tema 100 anos da Expedição de Sobral e a sua conexão 
com a Teoria da Relatividade Geral de Albert Einstein. 
2. OBJETIVO 
2.1. O presente edital tem como objetivo selecionar 10 (quinze) trabalhos para premiação em 
conformidade com a Chamada CNPq/MEC/MCTIC/SEPED Nº 27/2018 - Feiras de Ciências e Mostras. 
Serão selecionados dois trabalhos por escola. 
2.2. Os trabalhos deverão ser apresentados na forma de vídeos e disponibilizados no Youtube. 
3. PÚBLICO-ALVO 
3.1. Estudantes de unidades escolares da rede pública estadual de ensino matriculados nas escolas 
EEEFM Ceciliano Abel de Almeida, EEEFM Professora Filomena Quitina, CEEMTI Professora Maura 
Abaurre, EEEM Leandro Escobar e EEEM Professor Renato José da Costa Pacheco. 
3.1.1. Ensino Médio regular; 
3.1.2. Ensino Médio em Tempo Integral. 
4. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 
4.1. A equipe de projeto deve ser formada por no máximo três (3) estudantes autores, contendo 
preferencialmente uma estudante no grupo (diretriz do CNPq “Meninas nas Ciências Exatas”), 
orientados por um professor da escola. 
4.1.1 A equipe poderá ser composta por alunos da mesma série ou de séries diferentes, desde que 
dentro do mesmo nível de ensino, de acordo com o descrito no item 3. 
4.2. Cada equipe deverá produzir um vídeo de apresentação e defesa do projeto a ser encaminhado no 
ato da inscrição. 
4.4.1. O vídeo deverá ter uma duração máxima de 1 (um) minuto; 
4.4.2. O vídeo deverá ter qualidade de imagem e som adequados à análise, sem ruídos ou qualquer 
outro tipo de interferência; 
4.4.3. No vídeo deverá constar a presença de todos os componentes da equipe, mas não será 
obrigatória a fala de todos. 
4.5. O vídeo contendo a apresentação e defesa do projeto desenvolvido deverá ser filmado na 
horizontal e deverá conter, obrigatoriamente versando sobre 
Tema Central 
Os 100 Anos do Eclipse Solar de Sobral 
Sub-Tema 
Relatividade Geral 

 Big Bang 
 Deflexão da Luz 
 Curvatura do Espaço-Tempo 
 Buracos Negros 
 Buracos Brancos 
 Ondas Gravitacionais  
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 Lentes Gravitacionais 
 GPS 
 Eclipse. 

5. DA INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 
5.1. As inscrições se darão por meio do preenchimento de um formulário 
de inscrição online a ser disponibilizado no site 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4Bf74MyB48S5wvGzrwh3CASYGbd7WkpMAbGqpCpkaO
VwtFg/viewform. 
5.2. O formulário de inscrição online ficará disponível no período de 30/09/2019 a 10/10/2019 e deverá 
ser preenchido pelo professor orientador do projeto. 
5.3. O formulário de inscrição online solicitará as seguintes informações: 
5.3.1. os dados pessoais e profissionais do professor orientador do projeto; 
5.3.2. os dados pessoais dos alunos participantes do projeto; 
5.3.3. as informações principais sobre o projeto a ser desenvolvido; 
5.3.4. os arquivos do Termo de Cessão de Direitos Autorais e de Uso de Imagens, que deverá ser 
impresso, devidamente preenchido e assinado por cada um dos participantes e digitalizados no formato 
PDF; 
5.3.5. o link do vídeo contendo a apresentação e defesa do projeto desenvolvido. 
6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS PROJETOS 
6.1. Os projetos apresentados na forma de vídeo serão analisados por uma comitê científico constituído 
por docentes da Universidade Federal do Espírito Santo, que selecionará os 10 (dez) projetos. 
6.2. A avaliação dos projetos através dos vídeos levará em consideração os seguintes critérios de 
pontuação: 

CRITÉRIO AVALIATIVO PONTUAÇÃO 

Descrição do tema/subtema 40 

Criatividade 30 

Originalidade 30 

Pontuação máxima 100 

7. EXPOSIÇÃO DOS PROJETOS SELECIONADOS 
7.1. Os trabalhos serão apresentados no período de 21 a 27 de outubro de 2019 nas respectivas escolas 
participantes do Edital. Os vídeos serão apresentados em Datashow nos pátios das escolas. 
7.2. Quaisquer necessidades especiais para o projeto deverão ser comunicadas no ato da inscrição. A 
equipe organizadora analisará as possibilidades de atendimento. 
7.3. A equipe organizadora promoverá a premiação em novembro de 2019 na Universidade Federal do 
Espírito Santo, mês em que celebrará os 100 anos da publicação dos resultados da Expedição de Sobral.  
7.4. A premiação consistirá de medalhas e troféus. 
7.5. Alunos participantes e professores orientadores receberão certificados de participação emitidos 
pela comissão organizadora. 
8.DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1. A Comissão Organizadora da Mostra 100 anos da Expedição de Sobral: O Eclipse e o Teste da 
Relatividade Geral poderá editar ou divulgar os trabalhos que achar de sua conveniência, resguardando 
a autoria. 
8.2. Ao realizar a inscrição a equipe proponente do projeto declara aceitação irrestrita de todos os itens 
contidos neste Edital. 
8.3. Casos omissos a este edital serão avaliados pela Comissão Organizadora. 

 
Vitória, 24 de setembro de 2019. 
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