
 
 

 

Chamadas para participação de estudantes da Pós-Graduação na Semana Nacional 

de Ciência e Tecnologia: Monitoria e Apresentação de Trabalhos 

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) é realizada anualmente, no mês de 

outubro, sob a coordenação do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

(MCTIC), por meio do Departamento de Difusão e Popularização da Ciência e Tecnologia 

(DEPDI/SECIS).  

A SNCT tem como objetivo contribuir para a popularização da Ciência e Tecnologia, através 

de atividades inovadoras, lúdicas, com linguagem acessível e que despertem o interesse e 

curiosidade da população pela Ciência. 

No ano de 2018, a SNCT abordará o tema “Ciência para a Redução das Desigualdades”. As 

atividades da Fiocruz Bahia terão como público alvo 60 estudantes de ensino médio e ocorrerão nos 

dias 18 e 19/10/2018, conforme programação abaixo: 

 

18/10/2018 – Quinta-feira 

Horário Atividade Tema Responsável Local 

08h30 às 
09h00 

Abertura do evento 
Apresentação da Fiocruz 

e da SNCT na Fiocruz 
Bahia 

Marilda Gonçalves 
Patrícia Veras 

Auditório Aluízio Prata 

09h00 às 
11h00 

Apresentação de 
curtas seguidos de 

debate 

Desigualdade de Gênero 
e Diversidade de Gênero 

Katia Santos 
Beth Dantas 

Auditório Aluízio Prata 

11h00 às 
13h00 

Almoço + Atividade de consciência corporal e 
Psicologia Positiva 

Carla Coutinho e 
Clara Mutti 

Espaço Cultural e 
Auditório Aluízio Prata 

13h00 às 
16h30 

Oficina (3 turmas de 20 
estudantes) * 

Desigualdade Social e 
Saúde 

4 Professores de 
ensino médio e 3 

monitores da pós-
graduação 

Turma 1 – Auditório do 
LASP 

Turma 2 – Sala de Aula 2 
Turma 3 - 

Videoconferência 

* Observação: Em cada turma, será escolhida uma equipe para apresentar os resultados do trabalho no segundo dia 

do evento, 19/10/2018. 

 

19/10/2018 – Sexta-feira 

Horário Atividade Tema Responsável Local 
09h00 às 

10h00 
Palestra 

A ciência na redução das 
desigualdades 

Maurício Barreto Auditório Aluízio Prata 

10h00 às 
10h30 

Apresentação das 
equipes selecionadas 

nas Oficinas 

Desigualdade Social e 
Saúde 

Estudantes 
selecionados 

Auditório Aluízio Prata 

10h30 às 
11h30 

Exposição dos 
trabalhos dos 

estudantes da pós-
graduação 

A ciência na redução das 
desigualdades 

Estudantes 
selecionados 

Auditório Aluízio Prata e 
Videoconferência 



 
 

Reconhecendo a importância da comunicação e da divulgação científica para o 

desenvolvimento da ciência e ampliação de seu impacto sobre a sociedade, além da importância da 

formação de novos pesquisadores comprometidos com essa missão da Fiocruz, a Fiocruz-Bahia 

divulga as duas chamadas seguintes destinadas à participação dos estudantes de Pós-graduação: 

 

Chamada 1: Participação de estudantes dos programas de Pós-graduação do IGM/ 

Fiocruz-Bahia como Monitores das Oficinas sobre Desigualdade Social e Saúde – 
SNCT- 2018 
 
Objetivo: Possibilitar aos mestrandos e doutorandos dos programas de Pós-Graduação da Fiocruz-

Bahia a construção e participação em atividades de divulgação científica para estudantes de ensino 

médio sobre o tema da SNCT de 2018 “Ciência para a Redução das Desigualdades”. 

Público-alvo: Estudantes de mestrado e doutorado dos programas de Pós-Graduação do 

IGM/Fiocruz-Bahia. 

Vagas: três (3). 

Descrição da atividade: 

A oficina, com duração de 3 horas e meia, está prevista para o dia 18/10/2018, das 13:00 às 

16:30, como parte das atividades da SNCT do IGM/Fiocruz-Bahia, que tem como público-alvo 60 

estudantes de ensino médio. 

 Será planejada coletivamente por professores de ensino médio de Ciências, Geografia e 

História, com a participação dos monitores selecionados e da Coordenação de Ensino do 

IGM/Fiocruz-Bahia. Devem abordar o tema Desigualdade Social e Saúde por meio de atividades 

lúdicas e experienciais, que coloquem os estudantes como ativos e protagonistas no processo de 

construção do conhecimento. Os três (3) monitores selecionados devem participar no planejamento 

e facilitação das oficinas. 

Para realização das oficinas, os 60 estudantes serão divididos em três (3) turmas de 20 

participantes, distribuídas em três (3) salas, com a participação de pelo menos um (1) professor de 

ensino médio e um (1) monitor por sala para a facilitação das atividades programadas. 

Cada turma será dividida em equipes, que ao final do período de trabalho, devem preparar 

a apresentação dos resultados das suas atividades. Os facilitadores elegerão a melhor equipe de 

cada uma das três turmas para apresentar em 10 min no dia 19/10 de 10h00 às 10h30. 

Certificação: Os monitores que participarem de toda a programação da SNCT receberão certificado 

equivalente a 17 horas de participação em curso, que poderá será aproveitado como 1 crédito de 

atividade complementar nos dois Programas de Pós-Graduação. Caso não participem de toda a 

atividade, receberão o certificado referente a monitoria em evento. 

Orientações para se candidatar: 



 
 

 Os estudantes que desejem se candidatar devem encaminhar para o e-mail 

clara.vasconcellos@fiocruz.br até o dia 30 de julho de 2018 uma Carta de interesse de no máximo 

2 laudas. A carta deve conter: 

 Resumo das atividades acadêmicas do estudante; 

 Justificativa para o interesse em participar da atividade; 

 Disponibilidade de tempo do estudante para se dedicar à atividade; 

 Expressão de concordância do orientador com relação à participação do estudante na 

atividade 

OBS: O arquivo deve ser encaminhado no formato PDF. 

As cartas serão avaliadas por uma banca composta pela Coordenação de Ensino, levando em 

consideração os critérios: experiência acadêmica do estudante, justificativa do interesse e 

disponibilidade de tempo. 

 
Chamada 2: apresentação dos trabalhos de estudantes dos programas de Pós-
graduação na SNCT - 2018 
 
Objetivo: possibilitar aos mestrandos e doutorandos dos programas de Pós-Graduação da Fiocruz-

Bahia a apresentação de seu trabalho em atividade de divulgação científica.  

Público-alvo: estudantes de mestrado e doutorado dos programas de Pós-Graduação da Fiocruz-

Bahia 

Vagas:  cinco (5). 

Descrição da atividade: 

As apresentações, que devem ter no máximo 10 minutos, acontecerão no dia 19/10/2018 

das 10h30 às 11h30 no Auditório Aluízio Prata, conforme programação. 

Os trabalhos apresentados devem abordar os temas de forma lúdica, criativa e didática, com 

linguagem direcionada a estudantes de ensino médio, destacando como o trabalho do pós-

graduando contribui para a “Redução das Desigualdades”, de modo a estimular a curiosidade e 

motivar a discussão sobre as implicações sociais da Ciência.  

O planejamento das apresentações contará com o apoio da ASCOM para adequar ao formato 

de popularização e divulgação científica. 

Certificação:  

Os estudantes que, além de apresentarem o trabalho, participarem de toda a programação 

da SNCT, receberão certificado equivalente a 17 horas de participação em curso, que poderá será 

aproveitado como 1 crédito de atividade complementar nos dois Programas de Pós-Graduação. 

Caso não participem de toda a atividade, receberão o certificado referente a apresentação de 

trabalho no evento. 
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Orientações para se candidatar: 

 Os estudantes que desejem se candidatar devem encaminhar a documentação abaixo para 

o e-mail clara.vasconcellos@fiocruz.br até o dia 30 de julho de 2018: 

1) Resumo do trabalho que pretende apresentar e proposta da metodologia para a 

apresentação no formato lúdico e didático com no máximo 400 palavras; 

2) Carta de Interesse de até 2 laudas. A carta deve conter: 

a. Resumo das atividades acadêmicas do estudante; 

b. Justificativa que demonstre o interesse do pós-graduando em participar na 

atividade, e informe sobre a disponibilidade de tempo para se dedicar à 

atividade;  

c. Expressão de concordância do orientador com relação à participação do 

estudante na atividade 

OBS: Os arquivos devem ser encaminhados no formato PDF. 

Os resumos e a justificativa serão avaliadas por uma banca composta por um pesquisador e 

membros da Coordenação de Ensino, levando em consideração os critérios: adequação do tema, 

adequação da metodologia de apresentação, experiência acadêmica do estudante, justificativa 

do interesse e disponibilidade de tempo. 

CRONOGRAMA: 

Etapa Prazo 

Divulgação das chamadas 09/07/2018 

Prazo final para encaminhar a documentação 30/07/2018 

Divulgação dos resultados Até 06/08/2018 
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