Sessão

VET KIDS

UFRA

1ª sessão: 09h – 10:15h / 2ª sessão: 10:30h – 11:45h
Um evento organizado pelo PET da Medicina Veterinária da UFRA
conjuntamente com o coordenador professor Rinaldo Viana e
membros do Gaia/UFRA em parceria com o Bosque Rodrigues
Alves Jardim Zoobotânico da Amazônia, que incide no
desenvolvimento de atividades lúdicas para alunos do ensino
fundamental menor (1º e 2º ano), no intuito de instruir, informar e
desenvolver conceitos acerca da guarda responsável de animais de
companhia, zoonoses e preservação da fauna silvestre.

23de outubro às 9h

Estação das Docas

Roda de Conversa

ENACTUS

UFPA

Roda de Conversa para o público jovem, com o time
Enactus da UFPA, que conquistou o título de primeiro
lugar no Evento Nacional Enactus Brasil (ENEB),
campeonato nacional que ocorre anualmente e premia
as melhores iniciativas de empreendedorismo social do
país. Em setembro, o time Enactus UFPA representou o
Brasil na etapa mundial, disputando com outros times
Enactus campeões nacionais do mundo inteiro, a
Enactus World Cup, no Vale do Silício, centro global de
inovação situado no estado americano da Califórnia,
sendo premiado com segundo lugar.

23 de outubro às 14:30h

Estação das Docas

Combate ao

AEDES
AEGYPTI

IEC - (Instituto Evandro Chagas)

1ª sessão: 09h – 10:15h / 2ª sessão: 10:30h – 11:45h
- Exibição do vídeo da FIOCRUZ intitulado “O mundo macro
e micro do mosquito Aedes Aegypti: para combatê-lo, é
preciso conhecê-lo”;
- Demonstração e explicação com o kit do ciclo biológico do
gênero Aedes aegypti (ovo, larva, pupa e adultos);
- Apresentação do teatro de fantoches com a peça intitulada
“O Fim da Picada”;
- Jogo de tabuleiro de chão intitulado “Corrida Contra o
Aedes aegypti”;
- Distribuição de material de divulgação referente à
prevenção e combate ao Aedes aegypti.

24 de outubro às 9h

Estação das Docas

Mesa Redonda

CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
A SERVIÇO
DO CIDADÃO
Programação com representantes das Forças Armadas e Sistema
de Segurança Pública.

24 de outubro às 14h

Estação das Docas

ASFLORA

INSTITUTO
AMIGOS DA FLORESTA

1ª sessão: 09h – 10h / 2ª sessão: 10:30h – 11:30h
Realização do Teatro de Floresta, projeto que surgiu como fruto da
preocupação do instituto em educar ambientalmente crianças e
adolescentes, para que através da experiência lúdica do teatro,
seja semeada a conscientização necessária às futuras gerações,
para que se desencadeiem os processos de construção de um
futuro sustentável. Essa atividade também prevê apresentação
dos projetos desenvolvidos pela ASFLORA, tais como: Método
Miyawaki de Recuperação de Áreas Alteradas e/ou Degradadas e,
Recuperação de Matas Ciliares.

25 de outubro às 9h

Estação das Docas

Mesa Redonda

TECNOLOGIAS SOCIAIS:
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
COMO ALTERNATIVA
PARA O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
Mesa redonda com relatos e vivências do projeto “Encauchados de
Vegetais da Amazônia”, que consiste na construção coletiva de um
negócio sustentável, com tecnologia social, envolvendo
conhecimento tradicional (Encauchados) e conhecimento técnicocientíﬁco e, da Jovem Cientista de Moju que aos 15 anos
desenvolveu com apoio do Clube de Ciências de Moju um material
de construção acessível, seguro e sustentável à base de caroço de
açaí. Hoje estudado em parceria com a USP como projeto “A casa de
Açaí”, o material é tanto uma solução ao desaﬁo ambiental do
descarte de caroços quanto uma oportunidade de melhoria às
condições de vida e moradia das periferias amazônicas.

25 de outubro às 14h

Estação das Docas

Palestra

TEORIA DA
RELATIVIDADE:
100 ANOS
Palestra ministrada pelo Prof. Luís Carlos Bassalo Crispino,
coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física
(PPGF/UFPA) a alunos do ensino médio e de graduação, sobre o
centenário da primeira veriﬁcação experimental da Teoria da
Relatividade Geral de Albert Einstein, que ocorreu
principalmente devido a medidas realizadas em Sobral, no Ceará,
durante o eclipse total do Sol, de 29 de maio de 1919.

25 de outubro às 16h

Estação das Docas

Palestra

INOVAÇÃO:
A ROTA PARA
O SUCESSO
O palestrante Clodoaldo Araújo, apresentador do Programa Rota
da Inovação, na TV Cultura e vencedor do programa APRENDIZ 5 –
O Sócio, da Rede Record de televisão.

25 de outubro às 17h

Estação das Docas

Roda de Conversa

PROJETOS
SUSTENTÁVEIS
09h – 10h - Relatos da Escola Açaí de Abaetetuba – Mostra de Ciência e
Tecnologia da Escola Açaí (MCTEA)
10h – 11h - Relato sobre o Projeto semiﬁnalista no Prêmio Respostas para o
Amanhã. O projeto pretende assegurar a disponibilidade e a gestão
sustentável da água e saneamento para comunidades ribeirinhas.
11h – 12h - Relato sobre o Projeto GIRASSOL SOLAR da UNAMA. O girassol
solar foi projetado para a captação de energia solar transformando-a em
energia elétrica. Feita com materiais reciclados, o girassol contém folhas de
compensado, ﬁos elétricos, e canos de PVC que foram reutilizados de outros
projetos.

23 de outubro às 9h

Estação das Docas

Oﬁcina

BIOJOIAS:
O USO DAS
SEMENTES DE
ESPÉCIES FLORESTAIS
COMO GEMA
ORGÂNICA
O projeto Transferência de Tecnologias e Educação Ambiental para a
Formação Cidadã é um parceria da Embrapa Amazônia Oriental e tem
como objetivos a inclusão social e produtiva dos jovens e suas famílias com
capacitações, produção de hortas e viveiros, alimentação saudável,
educação ambiental e ações de arborização. Será realizada uma palestra
sobre “O Uso de espécies ﬂorestais como biojoias e adornos: colheita,
secagem, tratamento ﬁtossanitário e conservação de sementes”, proferida
pela pesquisadora Noemi Vianna Martins Leão, da Embrapa, e a prática de
confecção de biojoias utilizando sementes, ministrada pela artesã Jacilene
do Amor Divino.

23 de outubro às 14h

Estação das Docas

Palestra

PARQUE DE
TECNOLOGIA
DO LAGO
DE TUCURUÍ
O Parque de Tecnologia do Lago de Tucuruí – TECNOLAGO tem o objetivo de
ser um polo de promoção da inovação nas cadeias produtivas existentes, no
setor de serviços e em setores ainda inexplorados. Da região do entorno do
Lago de Tucuruí. Apresenta como base um modelo de transformação de
recursos, agregando valor às cadeias produtivas da região, com base na
sustentabilidade econômica e ambiental.

24 de outubro às 14h

Estação das Docas

Palestra

LABORATÓRIO
DE ÓLEOS
DA AMAZÔNIA
O Grupo de Catálise e Oleoquímica da Universidade Federal do Pará vem
estudando os óleos e gorduras de espécies vegetais amazônicas há mais de
30 anos, produzindo relatórios e artigos cientíﬁcos que revelam sua
composição, perﬁl de ácidos graxos e propriedades físico-químicas, o que
tem possibilitado indicar formas de aproveitamento destes insumos para a
geração de produtos com maior econômico em diversas áreas como
antioxidantes, cosméticos, biocombustíveis, entre outras.

24 de outubro às 15h

Estação das Docas

Palestra

LABORATÓRIO
DO LEITE
PCTGUAMÁ
O Laboratório da Qualidade do Leite está localizado no Parque de Ciência e
Tecnologia do Guamá e foi concebido para atender as demandas da cadeia
leiteira de todos os Estados da Região Norte com relação às análises de
qualidade do leite crú assim como de seus derivados.

24 de outubro às 16h

Estação das Docas

Oﬁcina

GERAÇÃO Z:

ZAPEANDO ENTRE
DESAFIOS E
SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS

Uma oﬁcina pensada para estimular os participantes à adoção de posturas
proativas diante dos desaﬁos apresentados no dia a dia, e a partir do
conhecimento sobre as conquistas da ciência e os avanços tecnológicos
decorrentes disso, pensar em soluções dentro de um ambiente colaborativo
e repleto de informações disponibilizadas no mundo virtual e ao alcance de
smartphones.
*traga seu smartphone
e fone de ouvido

25 de outubro às 9h

Estação das Docas

Palestra

A IMPORTÂNCIA
DOS DRONES
NO PROCESSO
INVESTIGATIVO
DAS PERÍCIAS
DE ENGENHARIA
Em determinadas situações a identiﬁcação das evidências relacionadas às
perícias de engenharia pode ser prejudicada devido às limitações impostas
ao perito, como por exemplo, o acesso a um local que representa risco a sua
integridade física. Neste contexto, os drones vêm sendo utilizados como
uma ferramenta de apoio ao processo investigativo destas perícias.

25 de outubro às 14h

Estação das Docas

Oﬁcina

ROBÓTICA
ROBOMIND

Oﬁcinas para alunos do ensino fundamental e médio, ministradas pelo
professor Marcos Douglas Gomes, CESUPA/Robomind Pará
15h -16:30h – Oﬁcina para participantes na faixa etária de 7 a 9 anos.
17h -19h – Oﬁcina para participantes na faixa etária de 10 a 17 anos.

25 de outubro às 15h

Estação das Docas

Mesa Redonda

ROBÓTICA
EDUCACIONAL
Com o objetivo de discutir a robótica como forma de auxílio no processo de
ensino-aprendizagem, compreenderá o relato das experiências e debate.

24 de outubro às 16h

Estação das Docas

SEI –

Sistema
Educacional
Interativo/SEDUC

Apresentação do Sistema Educacional Interativo – Ensino Médio Presencial
com mediação Tecnológica para Comunidades Rurais do Pará.

24 de outubro às 9h

Estação das Docas

EDUCAÇÃO
INTERATIVA:

Tecnologia,
Integração e
Aprendizagem

Como ampliar o interesse e o engajamento dos alunos das escolas públicas
utilizando a Educação Interativa.

24 de outubro às 10h 30h

Estação das Docas

Exposição

ROBÓTICA
Dia 23/10 Escola Estadual Dilma Cattete/SEDUC Pará
Dia 24/10 Projeto Social Gileade
Dia 25/10 Projeto REUSETECH MAKER - Escola Tiradentes I/SEDUC Pará

23, 24 e 25 de outubro

Estação das Docas

Sessões de Cúpula

CENTRO DE
CIÊNCIAS E
PLANETÁRIO DO PARÁ
(CCPP) /UEPA
O CCPP é referência na região Norte em dinamizar o ensino cientíﬁco,
sobretudo nas áreas de Física, Matemática, Química, Geologia, Astronomia e
Biologia. Comemora 20 anos de ações de fomento ao ensino de ciências,
sobretudo para crianças e adolescentes. Realizará sessões do planetário móvel
com exibições de pequenos ﬁlmes relacionados à Astronomia e às temáticas do
Meio Ambiente. O equipamento de projeção e a cúpula da estrutura móvel
dão um aspecto de tridimensionalidade às imagens projetadas, o que desperta
a sensação de estarmos observando de perto os astros e as constelações.

23, 24 e 25 de outubro

Estação das Docas

