SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CHAMADA PÚBLICA PARA PARTICIPAÇÃO NA VI FEIRA MUNICIPAL DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (FMCTI) DE NITERÓI
Considerando que a Extensão Universitária compreende um conjunto amplo de atividades que
perfazem processos de cunho educativo, cultural e científico, indissociados da pesquisa e do ensino,
e apontam para a relação entre a universidade e o conjunto da sociedade;
Considerando que a participação de projetos em eventos externos, organizados pela comunidade
onde a Universidade está inserida, constitui iniciativa que pode gerar intercâmbio, interação,
modificação mútua e de complementaridade entre universidade e sociedade e, dessa forma, podem
ser estabelecidos e aperfeiçoados canais de comunicação, contribuindo com a formação de cidadãos
capacitados para responder, antecipar e criar alternativas para as questões da sociedade;
A PROEX abre chamada pública para projetos participarem da VI FMCTI de Niterói e dispõe:
1. A VI Feira Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação VI (FMCTI) de Niterói compõe o
calendário da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e tem como objetivo mobilizar a
população, em especial os estudantes da cidade, em torno de temas e atividades de ciência,
tecnologia e inovação, valorizando o conhecimento, a criatividade, a pesquisa, o desenvolvimento e
a atitude científica, cujo tema será “Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento
Sustentável”.
2. A FMCTI será realizada nos dias 18/10/2019 (sexta-feira), das 10h às 16h, e 19/10/2019
(sábado), das 9h às 13h, no Campo de São Bento (Parque Prefeito Ferraz), Icaraí, Niterói-RJ.
3. A participação na FMCTI será por meio de exposição de banner ou do projeto em tenda (3m x
3m) a ser fornecida pela Subsecretaria de Ciência e Tecnologia de Niterói.
4. Os participantes receberão apoio, tais como: tenda para exposição, suporte para banner,
alimentação e camisa do evento.
5. Os interessados deverão preencher o formulário de inscrição até as 23h59, do dia 01/10/2019
(terça-feira), pelo link:
https://docs.google.com/forms/d/1_P0Bm0UJj7nLqfvMLvUsL_Q_W2myf8yMbXuqMbiQdfU/edit
?ts=5d8bbbe0
6. Os projetos inscritos serão submetidos à Subsecretaria de Ciência e Tecnologia de Niterói, para
escolha dos participantes.

Niterói, 27 de setembro de 2019.
Cresus Vinícius Depes de Gouvêa
Pró-Reitor de Extensão

ANEXO I
Cronograma do Edital
- 30/09/2019 a 01/10/2019 – Prazo para preenchimento do formulário no link indicado no item 5
- OBSERVAÇÃO: Não haverá prazo para retificações, registros ou informações complementares.
- 02/10/2019 a 03/10/2019 – Período para a Subsecretaria de Ciência e Tecnologia de Niterói
definir os projetos participantes.
- 04/10/2019 – Divulgação dos projetos participantes.

