
FEIRA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA, CULTURA E EDUCAÇÃO EM 

SEGURANÇA NO TRÂNSITO  

REGULAMENTO DA 3ª FECITRAN 

ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL 

" NÓS SOMOS O TRÂNSITO" 

I -  CONCEITO, DENOMINAÇÃO, REALIZAÇÃO 

Art. 1º A 3ª Feira de Ciências, Tecnologia, Cultura e Educação em 

Segurança no Trânsito, neste regulamento denominada 3ª FECITRAN, tem sua 

organização assentada no seguinte conceito de Feira de Ciências: 

Atividade técnico-científico-cultural que se destina a estabelecer 

interação e troca de experiências entre estudantes e destes com 

a comunidade, a partir da exposição de produções científicas e 

culturais realizadas dentro do contexto educativo com foco na 

segurança e educação para o trânsito. Para a comunidade, as 

feiras de ciências se constituem numa oportunidade de 

apreciação e de entendimento sobre as etapas de construção 

do conhecimento científico. Para os estudantes, eventos como 

esses contribuem para o fortalecimento da criatividade, do 

raciocínio lógico, da capacidade de pesquisa, visando sua 

autonomia intelectiva. 

Art. 2º Sua denominação corrobora com o chamamento da ONU – 

Organização das Nações Unidas, que com base em estudos da OMS-

Organização Mundial de Saúde, estabeleceu a década 2011-2020 com a Década 

de Ação para Segurança Viária, convocando todos os países signatários, sendo 



o Brasil um deles. A meta mundial da ONU é de reduzir em 50% o número de 

mortes no trânsito do país. 

Art. 3º A 3ª FECITRAN ocorrerá no período de 20 (vinte) a 21 (vinte e 

um) de setembro de 2018, durante a comemoração da Semana Nacional de 

Trânsito, na cidade de Belo Horizonte com eventos concentrados no Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais de Belo Horizonte CEFET– 

Campus I. 

Parágrafo Único Caso haja trabalhos aprovados de estudantes de instituições 

do estado da Bahia, poderá ser realizado uma versão do evento no Campus 

Jorge Amado da Universidade Federal do Sul da Bahia no dia 17 de setembro 

de 2018.  

II DO FORMATO DO TRABALHO 

Art. 4º  Os trabalhos do ensino fundamental podem consistir em apresentação de 

teatro, música, dança, jogos educativos e outras desenvolvidas pelos alunos das 

escolas participantes. As atividades culturais ocorrerão durante os dias da Feira, 

nos espaços da Feira em local determinado de acordo com programação prévia.  

§ 1º As atividades culturais devem, preferencialmente, contemplar ações voltadas 

para o comportamento seguro no trânsito. 

III  DA SUBMISSÃO E SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

Art. 5º A 3ª FECITRAN reunirá trabalhos elaborados por níveis de ensino 

infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico e graduação. 

§ 1º O trabalho do ensino infantil e fundamental será submetido para a feira em 

formato de Resumo explicando o que se pretende apresentar.  



Art. 6º As submissões deverão ser realizadas no período de 20/04/2018 à 

15/06/2018 no seguinte endereço eletrônico: https://www.fecitran.com/ 

§ 1º Todos os campos do formulário a ser disponibilizado no endereço de 

inscrição de trabalhos devem ser preenchidos. 

§ 2º O preenchimento do Formulário de Inscrição com o resumo é obrigatório para 

todos os trabalhos. 

Art. 7º O número de participantes por trabalho é livre e todo trabalho deverá 

ter 1 (um) orientador professor (a). 

IV - DA CERTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO 

Art. 8º O Departamento de Transportes do CEFET-MG conferirá aos 

expositores da 3ª FECITRAN um certificado de participação. 

§ 1º Os certificados só serão conferidos para alunos e orientadores enquadrados 

na categoria de expositores, devidamente inscritos no evento e com presença 

atestada pela Coordenação Executiva da FECITRAN. 

V  DOS OBJETIVOS 

Art. 9º Os objetivos da 3ª FECITRAN são: 

I. reunir a produção científica e cultural referente a segurança viária das 

escolas nos níveis de ensino fundamental (do 6º ao 9º ano), ensino médio, 

ensino técnico e ensino superior. 



II. disseminar atividades científicas, por meio do compartilhamento de 

experiências e discussão de resultados de trabalhos realizados, 

fundamentados em capacidades e  habilidades científicas; 

III. propiciar aos participantes da Feira o desenvolvimento e a aquisição da 

sequência operacional da construção do conhecimento como forma de 

trabalho, capaz de despertar vocações, de revelar capacidades e contribuir 

para a autonomia intelectual do estudante; 

IV. incentivar a atividade cultural, científica e educativa por meio do 

desenvolvimento de capacidades, baseadas no pensar, julgar e agir. 

V. possibilitar estratégias para que os trabalhos expostos na 3ª FECITRAN 

tenham condições de continuidade no meio onde foram desenvolvidos. 

VI - DA VISITAÇÃO DAS ESCOLAS À FEIRA 

Art. 10º As escolas interessadas em visitar a feira deverão se inscrever, durante 

o período de 01 de Maio até 26 de Agosto de 2018. A inscrição deverá ser feita 

pelo e-mail fecitran@gmail.com A confirmação de participação está sujeita a 

capacidade do local da feira.  

Art. 11º Após a seleção dos trabalhos será enviada a programação completa para 

escolha das atividades a serem visitadas pela escola. 

§ 1º A organização da FECITRAN recomenda que os alunos visitantes estejam 

devidamente identificados. 

 

mailto:fecitran@gmail.com


VII -  CONTATO 

 Inscrição de trabalhos: https://www.fecitran.com 

 Dúvidas, inscrição de atividades culturais e agendamento de visitação de 
escolas: fecitran@gmail.com 

 Redes Sociais - Facebook: Fecitran 

VIII - DO CRONOGRAMA DA 3ª FECITRAN 

 Descrição Data 

Abertura do site para submissão de trabalhos 20/06/2018 

Abertura das inscrições das atividades culturais e visitação 
de escolas 

20/06/2018 

Encerramento das submissões de trabalho 15/06/2018 

Divulgação do resultado da seleção de trabalhos  04/08/2018 

Prazo final para inscrição das atividades culturais e visitação 
de escolas 

26/08/2018 

Divulgação da programação final 02/09/2018 

Montagem dos estandes e salas 20/09/2018 

Abertura do evento 21/09/2018 

Dias de evento 21 a 23/09/2018 

Encerramento do evento 23/09/2018 

Art. 12º Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pela 

Coordenação Executiva do evento, mediante solicitação das partes interessadas, 

acompanhada de justificativa. 

Belo Horizonte, 13 de Abril de 2018. 

Coordenação Executiva da 3ª FECITRAN 
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