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Bioeconomia e o Desenvolvimento Sustentável: popularizando o papel da ciência e da tecnologia 

 

 

1. APRESENTAÇÃO    

O V Espaço Ciência é um evento aberto às escolas e à comunidade onde a ciência, a tecnologia 

e a inovação são apresentadas de forma simples e atrativa. Aproximar o progresso científico-

tecnológico, despertar a curiosidade científica e contribuir para o letramento cientifico-

tecnológico da comunidade são os objetivos do projeto. Assim, está lançado o VI Desafio 

Mural G-Biotec, atividade integradora que visa promover uma reflexão crítica sobre o papel da 

ciência e da tecnologia selecionando propostas criativas que serão apresentadas dia 13 de 

novembro de  2019, no V Espaço Ciência. 

 

2. CRONOGRAMA 

Etapa Data\ Período 

Período de inscrições   01/08/2019 até 30/09/2019 

Período de julgamento 01/10/2019  até  15/10/2019 
 

Divulgação dos selecionados 16/10/2019 

“V Espaço Ciência” 13/11/2019 

 

  

 

 

 

 



3. PERIODO DE INSCRIÇÃO  

 A inscrição das propostas ocorrerá a partir de 01/08/2019 até 30/09/2019 através formulário 

disponível no link: https://tinyurl.com/EditalDesafio 

 

4. MODALIDADES  

As propostas de material para a transposição do conhecimento científico-tecnológico a 

participarem do V I Desafio Mural G-Biotec durante o V Espaço Ciência devem ser enquadradas 

nas seguintes modalidades:  

4.1 MOSTRA  

4.2 BANNER 

4.3 PITCH  

4.4 VÍDEOS CURTOS - Os vídeos deverão ter a duração de no máximo 1 minuto, terão que ser 

publicados como não listados na plataforma de vídeos do YouTube e o link deverá ser enviado 

para o e-mail: desafiomuralgbiotec@gmail.com - Para saber como mudar a configuração do 

vídeo para não listado, segue tutorial que irá ajudá-lo: https://tinyurl.com/YoutubeNaoListado 

 

5. DICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS PROPOSTAS  

As propostas e materiais deverão ser elaborados e desenvolvidos obrigatoriamente pela 

equipe, apresentadora, apresentando de forma criativa o conhecimento científico e 

tecnológico atendendo a temática do evento. Não serão aceitas propostas com conteúdo 

ofensivo, malicioso, preconceituoso e que fujam a proposta de popularização da ciência.  

6. AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 

A avaliação será realizada por uma comissão julgadora e seguirá  os seguintes critérios: a) 

Adequação ao tema; b) Criatividade; c) Impacto da atividade. 

7. DIVULGAÇÃO 

A divulgação dos trabalhos selecionados para “Espaço Ciência”, que ocorrerá no dia 13 de 

novembro de 2019,  no Pelotas Parque Tecnológico, será realizada no dia 25 de setembro 

através de e-mail e também na homepage do VI Desafio: 

https://wp.ufpel.edu.br/desafiomuralgbiotec  

 8. DISPOSIÇÕES FINAIS  

8.1 Os dados da Ficha de Inscrição serão respeitados no momento da premiação, não sendo 

possível incluir ou excluir nenhum nome após a realização das inscrições;  

8.2 Todos os participantes inscritos receberão certificado de participação;  

https://tinyurl.com/EditalDesafio
https://tinyurl.com/YoutubeNaoListado
https://wp.ufpel.edu.br/desafiomuralgbiotec


8.3 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão julgadora, cujas decisões não serão 

suscetíveis de recursos ou impugnações;  

8.4 A realização da inscrição implica na aceitação dos termos deste edital e caracterizará em 

autorização para exposição no V Espaço Ciência de 2019;  

8.5 O crédito do trabalho será da equipe que elaborou a proposta;  

8.7 Os integrantes da equipe devem providenciar os materiais necessários para 

desenvolvimento de sua proposta bem como elaboração de banners para apresentação no V 

Espaço Ciência utilizando o gabarito sugerido; 

 8.8 Todos os participantes inscritos autorizam o uso de imagens para divulgação cientifica e 

do evento. 

  


