
REGULAMENTO 

CONCURSO PROFESSOR NOTA DEZ 

IX FEIRA DE CIÊNCIAS DO SEMIÁRIDO POTIGUAR 

 

O Programa Ciência para Todos no Semiárido Potiguar torna público o Concurso Professor Nota 10, 

com a finalidade de estimular e reconhecer o trabalho realizado pelos professores da Educação Básica 

que realizam projetos científicos utilizando a tecnologia MCAT ( Metodologia Científica ao Alcance de 

Todos). O Concurso Professor Nota 10 faz parte das atividades da IX FEIRA DE CIÊNCIAS DO 

SEMIÁRIDO POTIGUAR 

 

1. Pré-requisitos para participar do processo seletivo 

Apenas orientadores ou co-orientadores de projetos finalistas da IX FEIRA DE CIÊNCIAS DO 

SEMIÁRIDO POTIGUAR.  

2. Período de inscrição 

Os candidatos poderão se inscrever no período de 9 de setembro a 20 de setembro de 2019. 

3. Critérios de seleção 

Para participar do processo de seleção do Professor Nota 10 o candidato deverá preencher o formulário 

disponível em www.cienciaparatodos.com.br; 

A lista com os professores pré-selecionados para a etapa presencial será divulgada no site 

www.cienciaparatodos.com.br e nas redes sociais do Programa Ciência para Todos no Semiárido 

Potiguar no dia 30 de setembro de 2019. 

4. Critérios de Avaliação 

4.1 Os professores finalistas devem preparar um vídeo de no máximo 5 min e enviar para o e-mail do 

cienciarn@gmail.com até o dia 05/10/2019. Esse vídeo será postado nas redes sociais do CiênciaRN 

para que possa ser submetido a votação popular até o dia 23/10/2019. 

4.2 Os professores finalistas devem preparar uma apresentação oral com duração de no máximo dez 

minutos, contendo no máximo dez slides para ser avaliado pelo público que estará presente no auditório 

e por comissão julgadora definida pela coordenação do evento. 

Cada professor fará a sua apresentação de forma presencial, durante a programação da IX FEIRA DE 

CIÊNCIAS DO SEMIÁRIDO POTIGUAR, no dia 24/10/2019 a partir das 14:00h. 

5. Das disposições finais  

5.1 Todas as dúvidas referentes ao Regulamento podem ser encaminhadas para o e-mail 

cienciarn@gmail.com 

5.2 Os Casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora da IX Feira de Ciências do 

Semiárido Potiguar. 
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