A feira tem
como objetivo
oportunizar
aos alunos e
professores a
condição de
mostrar e
valorizar sua
produção
científica e
tecnológica.

III Semana de Ciência &
Tecnologia do IFSP
26 a 30 de outubro de 2015

INDÚSTRIA
SUCROALCOOLEIRA

ANO INTERNACIONAL
DA LUZ - 2015

Apoio:

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
AVENIDA DOUTOR ÊNIO PIRES DE CAMARGO,
2971 – SÃO JOÃO BATISTA, CAPIVARI SP.
www.ifspcapivari.com.br - CEP 13360-000

MAIS QUE UMA IDENTIDADE REGIONAL

Podem inscrever-se estudantes do:
A Feira Científico-Cultural tem como
proposta o desenvolvimento de
diferentes projetos relacionados à
produção sucroalcooleira.
O evento ocorrerá durante a III
Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia (SNCT) do IFSP Capivari.

 9º ano do Ensino Fundamental
 Ensino Médio
 Ensino Profissionalizante
As equipes podem ter no máximo
4 alunos acompanhados de até
2 orientadores. As inscrições são
gratuitas, feitas no site do evento:
WWW.SNCTCAPIVARI.BLOGSPOT.COM.BR

Datas importantes (2015):

Apresentação de trabalhos:
Pôster: os dados deverão constar em
um único pôster cujas medidas serão
oportunamente informadas;
Oral: apresentação oral do trabalho
efetuado para o público, podendo
fazer uso de recursos multimídia;
Vídeo: produção e exibição de
audiovisual sobre a temática da feira
(máximo 5 minutos);
Mesa de montagem: maquetes,
experimentos, demonstrações, etc.*
*O material utilizado será de responsabilidade dos
autores, ficando a cargo da comissão organizadora
providenciar a estrutura mínima necessária – água,
energia, bancada, etc.)

Quem pode participar?
Expositores: alunos da rede
pública (municipal, estadual e
federal) e privada.
Orientadores: professores da
rede pública e privada.
A Feira Científico-Cultural
envolverá escolas de Ensino
Básico de Capivari e Região

Inscrições de trabalhos:
até 22 de maio
Divulgação dos projetos
selecionados: 05 de junho
Evento: 26 a 30 de outubro

Fale Conosco:
IFSP – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

AVENIDA DOUTOR ÊNIO PIRES DE CAMARGO,
2971 – SÃO JOÃO BATISTA, CAPIVARI SP.
www.ifspcapivari.com.br - CEP 13360-000

WWW.SNCTCAPIVARI.
BLOGSPOT.COM.BR

