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Chamada para Realização de Eventos  

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 

O INCT-FNA Física Nuclear e Aplicações selecionará e apoiará propostas para 

a realização de eventos de Divulgação Científica, os quais deverão ser 

executados durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - SNCT 2018, 

cujo tema é “Ciência para a Redução das Desigualdades”. 

 

1 - Objetivos: 

 Promover eventos de DC para público não especializado, contribuindo 

para estimular o interesse pela física nuclear.  

 Divulgar o conhecimento desenvolvido pelos grupos de pesquisa. 

 Valorizar ações de comunicação da ciência, tais como: palestras, 

oficinas, experimentos, jogos, vídeos, etc 

2 - Público Alvo: 

 Alunos e a comunidade em geral. 

3 - Os eventos deverão ocorrer entre os dias 15 e 21 de outubro. 

4 - Os projetos receberão um montante de no máximo R$ 3.000,00, a serem 

utilizados na rubrica Custeio. 

5 - Itens Financiáveis:  

 Material de consumo  

 Serviços de terceiro (pessoa física e jurídica) 

6- As Propostas:  

Os grupos deverão enviar uma proposta (máximo de 04 páginas), para o 

endereço: inct.fna@id.uff.br, com as seguintes informações:  

 Identificação do proponente;  

 Orçamento detalhado; 

 Breve resumo das atividades a serem desenvolvidas. 

 

7 - Exemplos de atividades: Palestras, Exposições, Portas Abertas, Oficinas e 

Mostra de Vídeos. 
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8 - Datas:  

 Recebimento das Propostas: Até 14 de setembro de 2018 

 Divulgação dos Resultados: 18 de setembro de 2018 

A forma como as despesas serão realizadas será informada posteriormente. 

9 - As atividades selecionadas serão registradas pelos secretários do INCT no 

site da SNCT – snct.mctic.gov.br. Para tanto os grupos selecionados deverão 

enviar todas as informações solicitadas. 

10 – Os cartazes e o material de divulgação deverão conter a logo do INCT. 

11 - Prestação de Contas:  

Relatório Técnico contendo título das atividades realizadas, registro fotográfico, 

nome das escolas atendidas e quantitativo do público atingido pela atividade. 

12 - Imagens dos eventos e dados dos relatórios poderão ser utilizadas em 

nosso site, com os devidos créditos.  

 


