EDITAL: SOLICITAÇÃO DE VISITA DO CENTRO DE CIÊNCIAS ITINERANTE CIÊNCIAS SOB
TENDAS

EDITAL PARA SOLICITAÇÃO DE VISITA
CIÊNCIAS SOB TENDAS — 2018

I

DA APRESENTAÇÃO

O Ciências Sob Tendas (CST) é um centro de ciências itinerante da Universidade
Federal Fluminense, criado em 2013 e coordenado pela Prof.ª Dr. ª Lucianne Fragel
Madeira. O objetivo do centro itinerante é divulgar e popularizar a ciência por meio de
atividades lúdicas e interativas. Aborda-se temas da natureza e de inclusão, estas
para refletirmos sobre os indivíduos com necessidades especiais. As atividades do
projeto ocorrem no âmbito do Estado do Rio de Janeiro em locais públicos, tais como:
praças e escolas. A equipe do Ciências Sob Tendas é formada pelos coordenadores
e alunos de graduação, estes se dividem em bolsistas e voluntários. Todos os
integrantes da equipe participam como mediadores nos eventos. Os bolsistas são
participantes integrais de todos os processos que envolvem o projeto e os voluntários
participam nas atividades em exposição, eles são recrutados especificamente para os
dias de visitação. O Ciências Sob Tendas conta com o apoio da Pró-Reitoria de
Extensão da UFF e da FAPERJ.

II

DAS CONDIÇÕES PARA REQUERIMENTO DE VISITA:

Local para realização da exposição

O solicitante deve fornecer um local apropriado para o recebimento das atividades e
dos materiais do Ciências Sob Tendas. Este local deve ter, no mínimo, uma área com
cerca de 100m2 e banheiros. Se possível, ser próximo às escolas e de fácil acesso.
Caso o local não seja coberto, o centro de ciências possui seis tendas nas medidas
6x3 metros.
As informações sobre o local deverão constar no ato do requerimento da visitação do
centro de ciências itinerante para avaliarmos e planejarmos a execução do evento.

Disponibilidade de transporte
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O projeto não possui ônibus nem qualquer outro transporte de grande porte que possa
levar todo o acervo até o local da visita, por isso, o aluguel do ônibus ou o fornecimento
do mesmo para colaborar com a realização da visita do Ciências Sob Tendas deve
ser acordado entre os coordenadores do projeto e os responsáveis pelo requerimento
da visitação.

Fornecimento de água e alimentação

No caso de a visitação do Ciências Sob Tendas ocorrer nos períodos da manhã e da
tarde, os requerentes deverão fornecer almoço, lanche e água para a equipe. O
almoço deverá ocorrer próximo às 12 horas e o lanche às 16 horas.

Estadia

O Ciências Sob Tendas se disponibiliza a realizar atividades em qualquer município
do estado do Rio de Janeiro. No entanto, caso seja solicitada visita a uma cidade fora
da região metropolitana do Rio de Janeiro, será necessário fornecer estadia de, no
mínimo, 2 dias à equipe, próximo ao local que deverá ser acordado entre o solicitante
e os coordenadores do CST.

Datas e horários da exposição

As visitas do Ciências Sob Tendas ocorrem impreterivelmente às sextas-feiras que
podem ser qualquer uma do mês. O horário padrão de visitação do Ciências Sob
Tendas tem como cronograma a chegada no local às 9 horas, o início de atendimento
ao público às 10 horas. Por volta de meio-dia deverá ser fornecido o almoço da equipe,
com retorno das atividades às 13 horas e encerramento às 17 horas.
Eventualmente, a visitação poderá ocorrer durante meio turno, manhã, tarde ou noite,
a ser acordado entre organizadores e requerentes, mediante necessidades do local,
distância e transporte.

Segurança
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Sendo realizado em praça pública, solicitamos aos requerentes da visitação do
Ciências Sob Tendas, que entrem em contato com as autoridades de segurança do
município — Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal — para pedir
apoio destes órgãos no auxílio da proteção e segurança da exposição e do público.
Frisamos que este item é de extrema importância e de responsabilidade do
solicitante.

Equipe de apoio para eletricidade

É necessária uma equipe de apoio que possa fornecer pontos de luz e permanecer
no local caso haja alguma eventualidade.

Articulação para o público

O intuito do centro de ciências é levar a ciência lúdica para o máximo de pessoas num
único dia de visita. A equipe tem capacidade de atender até 100 pessoas por hora.
Assim, a articulação com escolas vizinhas ao local de exposição e com a comunidade,
setores públicos e privados é bem-vinda. O número esperado de visitantes deverá ser
fornecido no requerimento de visitação.

III

DAS INSCRIÇÕES

As inscrições serão aceitas até dia 27 de abril de 2018.
Para solicitar uma visita do Ciências Sob Tendas, basta preencher o Formulário de
solicitação disponível no link: https://goo.gl/Dx2o99
O solicitante deve ler atentamente o edital e analisar as condições para execução da
visita, preenchendo adequadamente os campos do formulário de requerimento da
visitação.

IV

DA SELEÇÃO

O Ciências Sob Tendas realiza atividades mensais e para o ano de 2018 temos
disponibilidade para 6 visitas ao longo do ano. As datas disponíveis para visita serão
negociadas entre os requerentes e os coordenadores.
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Os pedidos serão analisados pela equipe do projeto que posteriormente entrarão
contato com o requerente pelos dados fornecidos para acerto de detalhes e execução
da visita.
V

DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Este edital será válido até dezembro de 2018, porém, há a possibilidade de solicitação
para visitas até 2019.

VI

DO DIREITO DE USO DE IMAGEM

Deverá ser concedido ao Ciências Sob Tendas o direito de uso de imagem da
exposição, para divulgação interna ou externa do projeto, sem fins lucrativos.

VII

DISPOSIÇÕES GERAIS

Toda publicação ou divulgação deverá, obrigatoriamente, citar e expor a logo (anexos
I e II) ou nome do Ciências Sob Tendas e da Universidade Federal Fluminense – UFF.
Dúvidas e esclarecimentos sobre este edital deverão ser enviados para o endereço
eletrônico cienciasobtendas@gmail.com ou www.facebook.com/cienciassobtendas;
Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelos coordenadores do Ciências Sob
Tendas.
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Anexo I - Logo do Ciências Sob Tendas

Anexo II - Logo oficial da universidade Federal Fluminense - UFF
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