
EDITAL no 1/2013 
 

Eficiência Energética nas Escolas 
 
O Programa de Educação Tutorial (PET) torna público o lançamento do presente edital e 
convida professores e alunos de escolas de Juiz de Fora e municípios vizinhos com turmas de 
Ensino Médio e 9º ano a apresentarem propostas de trabalhos para serem apresentados no 
evento “Eficiência Energética nas Escolas”. 
 
1. Do Evento 
 
Trata-se de um evento que este ano será realizado junto à 36ª Semana da Engenharia da 
Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, que ocorrerá no segundo semestre de 2013, 
dada a ser confirmada. 

 
O evento “Eficiência Energética nas Escolas” consiste em uma Feira de Ciências onde será 
exposta a produção científica elaborada no âmbito das escolas de Juiz de Fora e municípios 
vizinhos com turmas de Ensino Médio e 9º ano, da rede pública e privada. A Universidade 
Federal de Juiz de Fora, por intermédio dos grupos do Programa de Educação Tutorial, 
organizarão uma exposição de trabalhos sobre o tema Eficiência Energética, durante a 36ª 
Semana da Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora, em local a definir. Os 
trabalhos serão expostos na forma de pôsteres. 

As escolas interessadas em participar podem agendar uma visita para que componentes do 
PET da UFJF façam uma apresentação para os professores e alunos, visando esclarecer 
detalhes sobre a atividade e motivar a participação. 

2. Público Alvo 

 

Todas as escolas públicas e privadas de Juiz de Fora e região com turmas de Ensino Médio e 
9º ano estão convidadas a participar do evento mediante inscrição e do envio de um resumo 
expandido em formato especificado pela organização, descrevendo o projeto desenvolvido. Os 
trabalhos devem ser desenvolvidos por equipes compostas por até 06 (seis) estudantes do 
ensino médio ou 9º ano, orientados por um ou mais professores orientadores pertencentes ao 
quadro docente da mesma escola. 

3. Dos procedimentos para inscrição e apresentação dos trabalhos 

 

3.1) As escolas devem inscrever as equipes através do formulário eletrônico publicado no site 

 energiainteligenteufjf.com/eficiencia-energetica-na-escola/, até o prazo final de inscrição, entre 

17/04/2013 e 21/06/2013. 

3.2) A submissão de trabalhos dar-se-á através do envio de um resumo expandido conforme 

o modelo disponível em site  energiainteligenteufjf.com/eficiencia-energetica-na-escola/. O 

resumo deve ser enviado para o e-mail mirele.kollarz@engenharia.ufjf.br entre 03/06/2013 

e 05/08/2013. 

http://energiainteligenteufjf.com/eficiencia-energetica-na-escola/
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3.3) Os trabalhos inscritos serão avaliados por uma comissão científica a definir pela 
organização do evento, que divulgará a lista de trabalhos aprovados até o dia 16/09/2013. 

3.4) A comissão científica avaliará os seguintes critérios: 

3.4.1. adequação do texto ao formato especificado; 

3.4.2. adequação ao tema “Eficiência Energética”; 

3.4.3. criatividade e inovação; 

3.4.4. Metodologia; 

3.4.5. Clareza e objetividade do texto. 

3.5) Os trabalhos aprovados pela comissão científica deverão ser editados na forma de 
pôster, no formato definido pela organização (o modelo do pôster será enviado por email para 
as equipes dos trabalhos aprovados), e enviados para o e-mail 

mirele.kollarz@engenharia.ufjf.br até o dia 23/09/2013. 

3.6) As escolas podem solicitar apoio e acompanhamento por parte dos integrantes do grupo  
PET Elétrica da UFJF para desenvolver as atividades, elaborar o resumo expandido e preparar 
o pôster para posterior impressão. Para tanto, encontram-se disponíveis telefone e e-mail de 

contato no site energiainteligenteufjf.com/eficiencia-energetica-na-escola/. 

3.7) A impressão dos pôsteres ficará a cargo da organização do evento. 

3.8) Todos os professores, alunos e escolas participantes do evento receberão certificados de 
participação. 

3.9) Durante a exposição dos trabalhos é obrigatória a presença de, ao menos, um professor 
orientador e um estudante de cada uma das equipes participantes. 

3.10) Durante a apresentação, uma comissão avaliadora irá classificar os três melhores 
trabalhos de acordo com os mesmos critérios de análise dos projetos e ainda considerando a 
apresentação do pôster. 

3.11) Casos omissos serão julgados pela comissão organizadora. 

4. Cronograma 
 

14/06/2013  Data-limite para agendamento de visitas às escolas. 

17/04/2013 a 21/06/2013  Período de inscrição no projeto. 

03/06/2013 e 05/08/2013 Período para submissão de trabalhos através do link disponível em 

(energiainteligenteufjf.com/eficiencia-energetica-na-escola/) 

16/09/2013 Divulgação dos trabalhos aceitos para apresentação. 

23/09/2013 Data limite para a confirmação da participação e envio do pôster 
para impressão. 

A definir  Apresentação do trabalho pela equipe durante a XXXVI Semana 
de Engenharia da UFJF. 

 

5. Contato 

  
Faculdade de Engenharia – Universidade Federal de Juiz de Fora 

 Programa de Educação Tutorial – PET – Engenharia Elétrica. 
 Telefone: (32) 2102 3472 
 

 e-mail: mirele.kollarz@engenharia.ufjf.br 
 

 Juiz de Fora – MG 
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