
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DO FINALISTA 
2020 

 
24 a 28 de Novembro 

R E C I F E – P E 
 

 

 



 

Bem - vindo a FENECIT 16, Observe as instruções a seguir para esclarecer todas 

as dúvidas frequentes no que se diz respeito ao credenciamento, transporte, 

hospedagem e alimentação durante o evento. 

 

01. TAXAS DE CREDENCIAMENTO DA FENECIT: 

Os projetos CREDENCIADOS por alguma feira afiliada ou CLASSIFICADOS pelo 

Comitê de Revisão Científica terão que pagar a taxa de credenciamento individual. A 

mesma deve ser paga conforme o Cronograma do evento para garantir a participação 

dos alunos e professores finalistas. 

 

A seguir o quadro com os valores de inscrição por modalidade de participante: 

PARTICIPANTES NACIONAIS  

TIPO DE PARTICIPANTE Até 10 de Outubro Até 20 de Outubro 

 *Projetos que não realizarem o pagamento nos prazos 

estabelecidos serão desclassificados. 

 

Aluno Expositor 

 

R$ 900,00 

 

R$ 1.000,00 

 

Orientador / Coorientador 

 

R$ 900,00 

 

R$ 1.000,00 

 

Acompanhante 

 

R$ 900,00 

 

R$ 1.000,00 

 

ITENS INCLUSOS   

 

Hospedagem: 

Quartos Triplos ou Quádruplos -  

(hotel credenciado pelo evento) 

De 24/11 às 14h a 28/11 às 12h. 

Transfer: Hotel – Aeroporto, Hotel – Evento, Hotel – Premiação. 

Refeições:  Almoço (25/11 – 26/11) Jantar (25/11 – 26/11) 

Kit do Participante: Camiseta, Bolsa, Máscara, Certificado e Crachá 

 

 

 



 

 
02. PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO: 
 

COMO PAGAR?  

1. O pagamento deve ser realizado conforme o cronograma. 

2. Pagamento através de depósito bancário ou Transferência: 

3. A cópia do comprovante de pagamento deve ser escaneada e enviada conforme 

Formulário de Confirmação em nosso site.  

  

RESPONSÁVEL FINANCEIRO DA FENECIT: ROSENILDA VILAR 

BANCO BRADESCO AG: 1904 

CPF: 409133504-78 CONTA: 0023460-5 

 

03. TRANSPORTE 

 

Sua chegada, estadia e retorno de Recife será conduzida por ônibus executivos 

credenciados pela Fenecit 16.  

Todos os traslados estão inclusos no pacote da inscrição desde que sigam o 

cronograma do evento, por isso é importante programar suas passagens de acordo 

com a programação.  

Para garantir o translado cada equipe deverá preencher individualmente o 

formulário no nosso site, cadastrando os participantes, dia, horário, empresa, número 

do voo de sua chegada e saída. 

 

*Participantes que cheguem antes do início da feira, ou que forem embora após a 

mesma, serão responsáveis por seus transportes. 



 

 

04. ALIMENTAÇÃO 

 

✔ Café da manhã será servido no hotel.  

✔ Almoços e jantares serão servidos nos Restaurantes do local da exposição. Na praça 

de Alimentação do Camará Shopping.   

✔ Haverá a opção de buffet regular ou vegetariano.  

 

05. HOSPEDAGEM 

 

As Hospedagens dos alunos, orientadores, coorientadores, acompanhantes será 

feita no hotel credenciado pela feira. 

A diárias estipulada pelo credenciamento do evento é válida para o período do 

dia 24 de novembro a partir das 14:00h até o dia 28 de novembro ás 12:00h.  

A hospedagem será em quarto triplo ou quádruplo, separando os quartos de 

acordo com a escolha dos projetos ou entre femininos e masculinos. 

O Hotel Credenciado se situa próximo de vários bares, restaurantes, bancos, 

pontos de turismo e está ao lado do maior shopping do Norte e Nordeste, o Shopping 

RioMar Recife. 

O vento NÃO cobrirá despesas referente ao consumo de alimentos e bebidas do 

frigobar. 

Os participantes que desejarem chegar antecipadamente ou ficar após o evento 

pagarão diária extra. Maiores informações sobre diárias extras comunicarem-se 

diretamente com o hotel. 

 

06. PREPARE SEU MATERIAL PARA O CREDENCIAMENTO 

 

Para o credenciamento no dia 24/11 é necessário apresentar: 

 

➔ 03 Vias de Relatório Sintético (De 15 a 20 páginas) 

➔ 01 Via do Relatório Sintético ou Expandido (que ficará no STAND) 



 

➔ 01 Banner tamanho 0,90m x 1,20m que ficará no STAND. 

07. ATIVIDADE CULTURAL (OPCIONAL) 

 

Valor: R$ 160,00 por pessoa. 

 

A Fenecit dispõe uma atividade cultural para o dia livre, o dia em Porto de 

Galinhas. A praia mais badalada de Pernambuco. Com 18 km de extensão, Porto é uma 

praia belíssima e de águas azuis, mornas, quase sem ondas e com piscinas naturais na 

área do vilarejo.  

 

O PACOTE INCLUI: 

✔ Traslado Recife para Porto de Galinhas; 

✔ Ponto de apoio no Restaurante credenciado, que oferece vários passeios para 

todos; 

✔ O almoço no restaurante a beira mar de Porto de Galinhas; 

✔ Todo o conforto de cadeiras na praia, chuveiro, banheiro etc.; 

✔ Traslado de Porto de Galinhas para Olinda; 

✔ Retorno para o Hotel. 

 

Nossa tarde termina em Olinda, com o título de Patrimônio Mundial da 

Humanidade e berço da cultura brasileira, Olinda é pura beleza e arte nas ruas de seu 

sítio histórico, inspiração para vários artistas plásticos que escolheram a cidade para 

montarem ateliês, galerias e museus. 



 

08. SENECIT 

 

A SENECIT é um seminário voltado para os 

professores e orientadores com o intuito de adquirir, 

debater, compartilhar e aprofundar os conhecimentos 

ligados às práticas da pesquisa científica no ensino básico,    

a partir de palestras realizadas por professores e 

pesquisadores envolvidos com a pesquisa científica. As palestras promovem também a 

troca de experiências entre os presentes, aproveitando a reunião de instituições e 

professores de diversos estados do Brasil e de outros países.  

Durante o evento é possível vislumbrar as diferenças entre as práticas 

desenvolvidas por diferentes realidades, graças a presença de escolas particulares, 

públicas e institutos federais, o que enriquece os conhecimentos para desenvolver o 

papel de orientação e desenvolvimento das pesquisas em suas respectivas escolas. 

 

09.  INTERCÂMBIO CULTURAL  

 

A Fenecit promoverá na o Intercâmbio Cultural entre as regiões do Brasil e os 

Países estrangeiros. Cada delegação de Estado ou País deverá organizar uma apresentação 

artística ou cultural de no máximo 5 minutos. Não serão permitidos vídeos. As 

apresentações devem ser na modalidade: música cantada, interpretação, coreografia ou 

intervenção artística. 

As inscrições das apresentações do Intercâmbio Cultural acontecerão no 

Credenciamento do Evento. 

 

 

 

 



 

10. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Relatório Sintético de Pesquisa 

Serão necessárias 03 vias do relatório, uma deverá permanecer no estande e as 

outras entregues a comissão de avaliação no Credenciamento. 

 

Banner (Painel de Exposição) 

O material para exposição visual deve ser em formato banner e poderá utilizar 

imagens e gráficos adicionais para complementar a ambientação do estande. 

O banner pode ser de diversos materiais: acrílico, papelão, lona, etc, com 

medidas 0,90m x 1,20 cm. Não há um modelo exclusivo da feira, a diagramação do 

pôster é livre.  

Diário de Bordo 

O Diário de bordo  ou  Caderno  de  Campo  não  faz parte dos documentos de 

inscrição, porém deve permanecer no estande. 

 

Estandes 

Cada estande será identificado por um número. Esta informação será 

comunicada ao projeto no momento do Credenciamento. Os suportes estão em forma 

de U e as dimensões são 2,5m (H), 1,5m (W) e 1m (D). Todos os estandes terão uma 

mesa, duas cadeiras e uma tomada elétrica. 

Uma bandeira do país ou estado, pode ser colocada no local da exposição. Não é 

permitida a colagem de material nas paredes externas que delimitam o estande. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Voltagem e soquete de potência 

No Brasil, os soquetes de energia são do tipo N. Em Recife, a tensão é de 220 V. 

Este soquete também funciona com o plugue C.  

 

Não serão fornecidos equipamentos e/ou ferramentas, tais como DVD, televisor, 

micro computador, retroprojetor, regulador de tensão, transformadores, entre outros. 

 

Segurança 

Como em qualquer grande capital, deve-se ter cuidado ao caminhar ao ar livre, 

sempre saindo em grupos e com uma pessoa responsável, tomando cuidado ao usar 

telefones celulares e câmeras e não usando jóias. 

 

Tempo 

O clima em Recife é quente e úmido. A temperatura prevista durante a feira irá 

oscilar entre 28° C e 34° C.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMAÇÃO FENECIT 

Esta programação sofreu algumas alterações como protocolo de segurança 

DATA ATIVIDADE 

 

24 DE 

NOVEMBRO 

08:00 ÀS 20:00 – RECEPÇÃO NO AEROPORTO  

(TRANSFER INCLUSO EXCLUSIVAMENTE PARA ESTE DIA) 

09:00 ÀS 21:00 – CREDENCIAMENTO DOS PROJETOS NO HOTEL (ENTREGA DOS KITS)  

 

 

25 DE 

NOVEMBRO 

06:30 – CAFÉ DA MANHÃ - HOTEL CREDENCIADO  

07:00 – TRASLADO HOTEL CREDENCIADO – EVENTO 

08:00 - 10:00 - MONTAGEM DOS STANDS  

10:30 – ABERTURA OFICIAL 

  11:00 ÀS 14:00 – VISITAÇÃO PÚBLICA, AVALIAÇÃO DOS PROJETOS, FOTO OFICIAL 

12:00 ÀS 13:00 – ALMOÇO PROJETOS PANDILHAS (ED. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL) 

13:00 ÀS 14:00 – ALMOÇO DEMAIS PROJETOS (MÉDIO E TÉCNICO) 

14:00 ÀS 18:00 – VISITAÇÃO PÚBLICA, AVALIAÇÃO DOS PROJETOS, FOTO OFICIAL / SENECIT 

18:00 ÀS 19:00 – JANTAR   

19:00 ÀS 20:00 – APRESENTAÇÕES CULTURAIS DAS DELEGAÇÕES  

20:00 – TRANSLADO EVENTO - HOTEL CREDENCIADO  

 

 

26 DE 

NOVEMBRO 

07:30 – CAFÉ DA MANHÃ - HOTEL CREDENCIADO  

08:30 – TRASLADO HOTEL CREDENCIADO – EVENTO 

  10:00 ÀS 14:00 – VISITAÇÃO PÚBLICA, AVALIAÇÃO DOS PROJETOS / SENECIT 

12:00 ÀS 13:00 – ALMOÇO PROJETOS PANDILHAS (ED. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL) 

13:00 ÀS 14:00 – ALMOÇO DEMAIS PROJETOS  (MÉDIO E TÉCNICO)   

14:00 ÀS 18:00 – VISITAÇÃO PÚBLICA, AVALIAÇÃO DOS PROJETOS / SENECIT 

18:00 ÀS 19:00 – JANTAR  

19:00 – TRANSLADO EVENTO - HOTEL CREDENCIADO 

 

 

27 DE 

NOVEMBRO 

07:30 – CAFÉ DA MANHÃ - HOTEL CREDENCIADO  

08:00 – SAÍDA DO TRASLADO - HOTEL CREDENCIADO – PORTO DE GALINHAS 

09:30 ÀS 15:00 – PORTO DE GALINHAS (PONTO DE APOIO NO RESTAURANTE CREDENCIADO) 

15:00 – SAÍDA PARA OLINDA 

17:00 ÀS 19:30 – PASSEIO LIVRE EM OLINDA   

19:30 – VOLTA PARA O HOTEL CREDENCIADO 

 

 

28 DE 

NOVEMBRO  

07:30 – CAFÉ DA MANHÃ - HOTEL CREDENCIADO  

08:30 ÀS 09:30 – CHECKOUT 

09:30 – TRANSLADO HOTEL CREDENCIADO – CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO 

10:00 ÀS 12:30 – CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO 

12:30 – TRASLADO AEROPORTO 

12:30 – TRASLADO RIOMAR SHOPPING / HOTEL  



 

 


