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Caro estudante, 
 
Estas são as questões que você precisará responder, na seção “Formulário Usina de 
Idéias” do site. 
 
Lembre-se que para inscrever sua atividade, você deve estar inscrito na SBPC Jovem, 
deve ter pago o boleto e deve ter um login e senha para acessar a sua área reservada. 
 
Se você ainda não se inscreveu, volte para a seção “Estudante, inscreva-se”, preencha 
o formulário, imprima e pague o boleto. 
 
Aguardamos sua atividade. Inscreva-se já! 
 
 

Dados necessários para inscrever-se em Usina de Idéias 
 
 

* dados obrigatórios 
 
 
DADOS DO RESPONSÁVEL PELO GRUPO  
Nome completo do responsável*:  
E-mail do responsável*:  
Telefone comercial*: (DDD) + (Telefone) 
Telefone residencial*: (DDD) + (Telefone) 
Telefone celular*: (DDD) + (Telefone) 
 
 
DADOS DOS AUTORES 

Número de alunos-autores do projeto*: até 6 alunos 
 
Aluno-autor 1 
Nome completo*: 
Data de nascimento*: XX/XX/XXXX 
Sexo*: 

Masculino Feminino  
Certidão de Nascimento*: 
RG (se não tiver, deixar em branco): 
Telefone Residencial*: (DDD) + (Telefone) 
Telefone Recado: (DDD) + (Telefone)  Recado com: 
E-mail*: 
 
Você, autor 1, descreva*: 

a) qual foi o seu papel na equipe ou grupo durante o projeto? ATÉ 300 CARACTERES  
b) quais os benefícios do projeto, na sua opinião? ATÉ 400 CARACTERES 
 

Série*: 
1ª Série do Ensino Fundamental

 
 
Aluno-autor 2 
Nome completo*: 
Data de nascimento*: XX/XX/XXXX 
Sexo*: 

Masculino Feminino  
Certidão de Nascimento*: 
RG (se não tiver, deixar em branco): 
Telefone Residencial*: (DDD) + (Telefone) 
Telefone Recado: (DDD) + (Telefone)  Recado com: 
E-mail*: 
 



 

SSoocciieeddaaddee  BBrraassiilleeiirraa  ppaarraa  oo  PPrrooggrreessssoo  ddaa  CCiiêênncciiaa 

 

 

Você, autor 2, descreva*: 
c) qual foi o seu papel na equipe ou grupo durante o projeto? ATÉ 300 CARACTERES  
d) quais os benefícios do projeto, na sua opinião? ATÉ 400 CARACTERES 
 

Série*: 
1ª Série do Ensino Fundamental

 

DADOS DO(S) ORIENTADOR(ES) 

Nome do orientador 1*:  
CPF*:  
E-mail*:  
Telefone Residencial*: (DDD) + (Telefone) 
Telefone Celular: (DDD) + (Telefone) 
Telefone Recado: (DDD) + (Telefone)  Recado com: 
 
Nome do orientador 2*:  
CPF*:  
E-mail*:  
Telefone Residencial*: (DDD) + (Telefone) 
Telefone Celular: (DDD) + (Telefone) 
Telefone Recado: (DDD) + (Telefone)  Recado com: 
 
 
DADOS DA INSTITUIÇÃO EM QUE O TRABALHO FOI DESENVOLVIDO 
Nome da Instituição, Escola ou Colégio*:  
Classificação da Instituição, Escola ou Colégio*:  

Pública: OPÇÕES “Estadual”, “Municipal”, “Federal”, “Técnica” 

 Particular  

 Outras � Especificar:  
 
Endereço*: 
Bairro*: 
Cidade*:    Estado*:   CEP: 
Telefone 1*: (DDD) + (Telefone) Ramal: 
Telefone 2*: (DDD) + (Telefone) Ramal: 
Fax*: (DDD) + (Telefone) 
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Diretor da Instituição, Escola ou Colégio: 
Nome do Diretor:  
E-mail do Diretor:  
Telefone 1*: (DDD) + (Telefone) 
Telefone 2*: (DDD) + (Telefone) 
Fax*: (DDD) + (Telefone) 
 
 
DADOS DO TRABALHO 
Título do trabalho*:  
Grande Área do Conhecimento*: 

Ciências Biológicas
 

Área do Conhecimento*: 
Odontologia

 
Subárea: 

Antropologia
 

 
O trabalho foi apresentado em alguma outra feira de ciências ou evento? * 

Não Sim  

Se sim, em qual feira ou evento:  
 
Classificação da feira que participou anteriormente:  
COMBO COM AS OPÇÕES:  
“Feira de ciências da minha instituição, escola ou colégio” 
“Feira de ciências nacional” 
“Feira de ciências da minha cidade ou região” 
“Fenaceb” 
“FEBRACE – Feira Brasileira de Ciências e Engenharia” 
“Outra(s)” � Qual(is)? 
 
Quando foi o evento? ANO 
 
O projeto apresentado nesta feira de ciências já foi premiado ou classificado em alguma categoria? * 

Não Sim  

Se sim, em qual categoria:  

em qual colocação?  lugar 
 

 

RECURSOS PARA A APRESENTAÇÃO 

1. Pontos Elétricos*: 

Não Sim . Quantos ? 
1

  Tipo: Bipolar Tripolar  
 
2. Pontos Hidráulicos*: 

Não Sim . Quantos ?  
 
3. Outros (especificar natureza e quantidade) 

Natureza (o quê?):  

Quantidade:  
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RESUMO DO TRABALHO 
Data de início da pesquisa*: XX/XX/XXXX  
 
Data de término da pesquisa*: XX/XX/XXXX 
 
Especifique:  

a) a pergunta ou o problema gerador do projeto (até 200 caracteres, contando espaços) 
b) os objetivos (até 450 caracteres, contando espaços) 
c) a metodologia utilizada (até 500 caracteres, contando espaços) 
d) as fases ou atividades que foram desenvolvidas (até 850 caracteres, contando espaços) 
e) as conclusões obtidas (até 700 caracteres, contando espaços) 
f) as ações realizadas a partir desses resultados (até 700 caracteres, contando espaços) 

 
 

Confirmar* Concordo com o Regulamento da Usina de Idéias, divulgado neste site.  
 
 
 
 

 

 

 

A Comissão Nacional,  
em abril de 2007.  

 

 


