
 

 

XIV SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SNCT – 2017 

EDITAL REDENIT-CE-SOBRAL Nº 01/2017 

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA: O USO DA MATEMÁTICA NO COTIDIANO 

As Instituições que fazem a Regional da Rede de Núcleos de Inovação Tecnológica do 

Ceará em Sobral – RedeNIT-Ce-Sobral, aqui representadas pela Faculdade Luciano 

Feijão, pelas Faculdades Instituto de Teologia do Ceará – INTA, pela Universidade 

Federal do Ceará – Campus de Sobral – UFC-Campus de Sobral, pelo Instituto Federal 

do Ceará – Camus de Sobral – IFCE-Campus de Sobral, pela Universidade Estadual 

Vale do Acaraú – Uva,  pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Centro 

Nacional de Caprinos e Ovinos – EMBRAPA Caprinos e Ovinos, em parceria com 

Instituições públicas e privadas, como a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento 

Econômico do Município de Sobral – STDE e o FAMs, em consonância com a Projeto 

aprovado pela Faculdade Luciano Feijão no âmbito da Chamada MCRIC/CNPq nº 

02/2017, intitulado “Portas abertas para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 

- A Matemática está em Tudo: socializando e popularizando o conhecimento 

interdisciplinar”, tornam pública o presente edital e convidam os interessados a 

apresentarem suas propostas nos termos aqui estabelecidos 

1. OBJETO 
O presente edital dispõe sobre a exposição de fotografias produzidas por estudantes do 
ensino médio, do ensino profissionalizante/técnico, de graduação e de pós-graduação 
com a temática O Uso da Matemática no Cotidiano conforme os termos que seguem. 
 
2. DOS OBJETIVOS DESTE EDITAL 
2.1. Favorecer a troca de saberes entre a comunidade acadêmica e a sociedade que a 
cerca, estimulando a geração e a veiculação de trabalhos de diferentes áreas de estudo 
que popularize a ciência e a tecnologia, bem como a utilização de processos inovadores 
para a socialização do conhecimento científico que estejam relacionados à temática O 
Uso da Matemática no Cotidiano 
 
2.2. Estimular a divulgação e a popularização da ciência, colaborando com a melhoria 
da educação em matemática e promovendo as comemorações do Biênio da Matemática 
no Brasil, em 2017 e 2018. 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1. As inscrições para a exposição fotográfica serão gratuitas e se encerrarão no dia 
11 de outubro de 2017. 
 
3.2. Para se inscrever, os interessados deverão enviar e-mail para 
extensão@flucianofeijao.com.br. O corpo do e-mail deverá conter: nome completo do(s) 
autor(es), endereço completo, telefone e instituição de procedência do(s) autor(es) - se 
houver -; devendo o campo assunto ser preenchido apenas com os dizeres "Exposição 
Fotográfica: O Uso da Matemática no Cotidiano”. Anexo ao e-mail, deverá conter:  
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a) Arquivo de texto, em formato PDF, tamanho A4, contemplando um Memorial, em 
linguagem clara e objetiva, descrevendo os detalhes da fotografia, refletindo sobre às 
diversas implicações da imagem relacionada à Matemática no Cotidiano; 
b) Fotografia Colorida, em orientação paisagem ou retrato, em resolução simples, 
formato JPG, tamanho até 2mb.   
Apenas serão aceitas propostas enviadas por e-mail que atendam aos critérios 
estabelecidos acima. 
 
3.3. Poderão participar: 
a) Estudantes do ensino médio, do ensino profissionalizante/técnico, do ensino superior 
de graduação e pós-graduação vinculadas as Instituições de Ensino Superior, da rede 
pública ou particular de ensino, com sede no Município de Marco ou de Sobral. 
 
3.4. Aos participantes selecionados, a Comissão Organizadora cederá o espaço para a 
exposição, com livre acesso, sendo que não haverá premiação em forma de pagamento 
algum pela realização da exposição. 
 
3.5 E vetada a participação de membros da Comissão Organizadora 
 
4. DA SELEÇÃO DAS FOTOGRAFIAS E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
4.1. Os trabalhos inscritos serão analisadas por Comissão Julgadora, composta entre 
os membros da Comissão Organizadora, conforme item 10, soberana no que se refere 
à seleção. 
 
4.2. O critério para seleção e classificação das propostas será a avaliação do potencial 
e pertinência da proposta como estratégia de divulgação e popularização da ciência 
através do incentivo à produção artística, divulgação de novos trabalhos e reflexões 
sobre as diversas implicações da Matemática no cotidiano, e em vários âmbitos da 
sociedade, em atendimento do tema da SNCT 2017 
 
4.3. Os resultados estarão disponíveis até o dia 21/10/2017 no site: 
http://flucianofeijao.com.br/novo/editais-da-extensao 
 
5. DA DOCUMENTAÇÃO: 
5.1. Os aprovados deverão entregar os seguintes documentos, até o dia 24/10/2017, na 
Coordenação de Extensão da Faculdade Luciano Feijão, no horário de 13:00 às 17:00 
e de 18:00 às 22:00:  
a) Memorial descritivo, tamanho A4, impresso em papel fotográfico, tamanho 20cm x 30 
cm, orientação paisagem ou retrato, em linguagem clara e objetiva, descrevendo os 
detalhes da fotografia, refletindo sobre às diversas implicações da Matemática no 
Cotidiano. 
b) Foto Colorida, em orientação paisagem ou retrato, impressa em papel fotográfico, 
tamanho 20cm x 30cm, em resolução de excelente qualidade (acima de 600dpi).  
 
5.2 O não cumprimento do disposto neste item 4 e subitens deste Edital implicará a 
desclassificação do participante. 
 
6. DA MONTAGEM, EXIBIÇÃO E DESMONTAGEM DA EXPOSIÇÃO: 
6.1. A exposição ocorrerá nos dias 25 e 26 de Outubro de 2017, nas cidades do Marco 
e Sobral, respectivamente, de 14h às 17h, em local à ser definido pela Comissão 
Organizadora e informado posteriormente no site até dia 24/10. 
 
6.2. Os trabalhos expostos não poderão ser comercializados. 



 
 
6.3. A montagem e desmontagem ficará a cargo da Comissão Organizadora. 
 
6.4. Cabe a cada participante ficar encarregado de receber sua foto e memorial 
descritivo após o período de exposição, junto a Coordenadoria de Extensão da 
Faculdade Luciano Feijão. 
 

6.5. Os custos referentes à confecção da fotografia e memorial serão de 

responsabilidade do expositor. 

7. DA PREMIAÇÃO 
7.1. Os autores das fotografias selecionadas receberão certificados de menção honrosa 
 
8. DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1. Este Edital é exclusivamente cultural, sem qualquer modalidade de sorte ou 
pagamento pela participação, nem vinculação dos participantes ou dos vencedores à 
aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço. 
 
8.2. Serão sumariamente excluídos os participantes que cometerem qualquer tipo de 
fraude comprovada, ficando, ainda, sujeitos à responsabilidade penal e civil.  
 
8.3. O não cumprimento das regras deste edital poderá causar, a critério dos seus 
organizadores, a desqualificação da fotografia inscrita, e, consequentemente, do 
respectivo participante. 
 
8.4. O ato de inscrição neste edital implica na aceitação e concordância com todos os 
seus itens. 
 
8.5. A Comissão Organizadora reserva-se o direito de suspender, rever ou cancelar este 
edital. 
 
8.6 Os esclarecimentos acerca do conteúdo deste edital poderão ser obtidos pelo e-mail 
extensão@flucianofeijao.com.br, sob o assunto “Esclarecimentos sobre Exposição 
Fotográfica: O Uso da Matemática no Cotidiano”. 
 
9. CRONOGRAMA  
 

Atividade Data/Período 

Inscrições  Até o dia 11/10/2017 

Divulgação Resultados 21/10/2017 

Entrega Documentação 24/10/2017 

Exposições 25 e 26/10/2017 

Entrega dos Certificados 26/10/2017 

 
10. COMISSÃO ORGANIZADORA 
 
Teresa Lenice Nogueira da Gama Mota – Pós-Doutoranda - Faculdade Luciano Feijão 

– Presidente 

Alanna Lima e Silva – Graduada – Faculdade Luciano Feijão 

Daniel Brandão Menezes – Doutor - Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA; 
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Daniele Maria Alves Teixeira Sá – Doutora - Instituto Federal do Ceará – Campus de 
Sobral – IFCE-Campus de Sobral; 
 
Francisco Kelson Melo de Aquino – Especialista - Faculdade Luciano Feijão; 
 
Iális Cavalcante de Paula Júnior - Doutor – Universidade Federal do Ceará – Campus 
de Sobral – UFC-Campus de Sobral; 
 
Juliany Simplicio Camelo – Especialista - Faculdades Instituto de Teologia do Ceará – 
INTA; 
 
Manoel Everardo Pereira Mendes – Especialista - Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária - Centro Nacional de Caprinos e Ovinos – EMBRAPA Caprinos e Ovinos; 
 
Marcelo Cavalcante – Ensino Médio - Festival de Animes e Mangás Sobralense - FAMS. 
 
Navilta Veras do Nascimento – Doutora - Faculdade Luciano Feijão; 
 
Patrícia Dias Araújo – Mestranda - Universidade Federal do Ceará – Campus de Sobral 
– UFC-Campus de Sobral; 
 
Rachel Rodrigues - Especialista - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico 
do Município de Sobral – STDE; 
 
Raimundo Inácio Neto - Mestre - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico 
do Município de Sobral – STDE; 
 
Sarah Monteiro Galdino – Mestranda - Faculdade Luciano Feijão; 
 
Yves Meneses Gurgel – Graduado - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento 
Econômico do Município de Sobral – STDE; 
 
 
 
 

 

Sobral, 02 de outubro de 2017 

 

 

Coordenadoria de Extensão 

Faculdade Luciano Feijão 

 
 


