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CHAMADA PÚBLICA - 5ª EDIÇÃO DO CIÊNCIA NA PRAÇA 

 

Esta chamada pública abrange a participação de grupos de pesquisa da UFV para 

a 5ª edição do Ciência na Praça. Se você participa de um grupo envolvido em pesquisa 

ou extensão e quer divulgar seus resultados científicos à comunidade não-acadêmica, 

inscreva-se! O nosso foco está em grupos de diferentes áreas do conhecimento, 

preferencialmente, mas não exclusivamente, vinculados às pós-graduações da UFV. 

 

1) O que é o Ciência na Praça? 

Trata-se de um projeto de extensão, resultado da parceria entre a ONG - Em Rede, 

Departamento de Economia Rural e Diretoria de Relações Internacionais da UFV. O 

projeto ocorre semestralmente nos bairros mais afastados de Viçosa, e reforça a 

oportunidade da troca de conhecimentos entre os participantes dos grupos de pesquisas 

da UFV e a comunidade local. Nesse evento, vocês serão convidados a demostrar, de 

forma simplificada e dinâmica, a pesquisa que estão realizando e como ela pode ser útil 

para a comunidade. Esperamos, além de promover o encontro entre a UFV e a 

comunidade (confrontando sua pesquisa com os anseios da sociedade), instigar e 

despertar o interesse e curiosidade pela ciência entre crianças e adolescentes. 

 

2) Sobre a 5ª Edição  

A 5ª edição ocorrerá no Centro Educacional de Viçosa (antiga Escola Municipal 

Dona Nanete), no dia (24/11), sendo o evento aberto ao público - horário a ser definido. 
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3) Como você poderá participar? 

Nesta edição, pela primeira vez, estamos abrindo um processo seletivo dos grupos 

de pesquisa interessados. Para isso, você deve escrever um resumo, via formulário online 

https://goo.gl/forms/JCxcAuRWR1kPSvXR2 (de no máximo 500 palavras), 

contemplando as seguintes discussões: 

- Título 

-  Introdução/objetivo - Apresente seu grupo de pesquisa: Qual é o foco da pesquisa de 

seu grupo? Explique as linhas de pesquisa e de maneira introdutória, o objetivo de seu 

grupo. 

- Impacto social - Por que devemos levar o seu grupo ao Ciência na Praça?  Qual o 

impacto social esperado de sua pesquisa? Explique de que forma a divulgação de seus 

resultados poderiam impactar ou ser útil à sociedade.  

- Resultados esperados - O que você espera dessa participação?  

 

4) Detalhes da inscrição  

a) As propostas deverão ser preenchidas pelo formulário online e enviadas 

até às 23:59 do dia 17 de setembro de 2018; 

b) No formulário online preencha os dados necessários do representante: 

nome, contato (e-mail e telefone), departamento, função no grupo (estudante, professor 

ou técnico), coordenador(a) do projeto e indique quantas pessoas seu grupo pretende levar 

(podem participar do evento estudantes do ensino médio, graduação, mestrado, doutorado 

e pós-doutorado, técnicos administrativos, professores e membros externos); 

c) Selecionaremos resumos de forma a contemplar:  

- Diversidade de áreas de pesquisa; 

- Melhores notas dos resumos (avaliados por 2 pareceristas). 

Inicialmente, selecionaremos 10 grupos de pesquisa e o resultado será divulgado 

no dia 24/09 em nosso site (http://www.emredevicosa.ufv.br) e por e-mail dos 

inscritos. 

 

5) Cronograma 

Divulgação da chamada 03 de setembro 

Inscrições dos projetos  03 a 17 de setembro 

Resultado dos projetos selecionados 24 de setembro 

 

https://goo.gl/forms/JCxcAuRWR1kPSvXR2
http://www.emredevicosa.ufv.br/
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6) Dúvidas? 

Para maiores dúvidas entre em contato conosco: 

ciencianapracaufv@gmail.com 

 

Atenciosamente, 

Equipe Ciência na Praça 

 

 

mailto:ciencianapracaufv@gmail.com

