
“FESTIVAL DE QUÍMICA ACS” 2017 
INSTITUTO DE QUÍMICA - UNICAMP 

Regulamento – Ensino Médio 

 

O Instituto de Química da UNICAMP promoverá no dia 24 de novembro de 2017 a I edição do 

“Festival de Química ACS” destinado aos estudantes da rede pública e privada cursando o ensino 

médio e regido pelo Regulamento a seguir: 

 

1. OBJETIVOS 

O Festival da Química é uma atividade divertida e dinâmica direcionada para a comunidade fora da 

Universidade, em especial para as crianças e os jovens, que pretende demonstrar a importância da 

Química e da ciência em geral na vida quotidiana. Uma seleção especial de experimentos será 

demonstrada de forma interativa e didática. Este evento tem sido organizado e patrocinado pela 

Sociedade Americana de Química (ACS) em vários países do mundo inteiro, e agora chegou ao 

Brasil começando por Campinas!  

 

2. ATIVIDADES PROGRAMADAS 

O evento acontecerá nas dependências do IQ – Unicamp no dia 24/11/2017, para estudantes do 

ensino médio com as atividades acontecendo em dois períodos distintos, das 09:00 às 12:00 e das 

14:00 às 17:00.   

 

3. PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

 

Cada escola poderá inscrever até duas turmas de, no máximo, 15 estudantes que deverão estar 

acompanhados de, pelo menos, um professor responsável durante toda a sua participação. A escola 

deverá indicar um período preferencial para sua participação no evento, porém, isso não garante a 

participação naquele período específico, que dependerá da demanda.  

Toda a inscrição será feita pela escola ou pelo professor responsável, através do preenchimento da 

ficha de inscrição on line no link https://goo.gl/forms/cq5MPbKhmBGUFSPI2 no link até o dia 

13/11/2017. A escola e/ou o professor são responsáveis pelos seus estudantes durante o translado 

e durante o período em que estiverem nas dependências da Unicamp. 

A seleção dos participantes será realizada pela escola, sendo recomendável considerar critérios 

como sugestão dos professores e o desempenho acadêmico do estudante.  

 

Considerando que haja mais interessados que vagas disponíveis, e para organização de uma lista 

de espera, será aplicado o seguinte critério de desempate, nesta ordem: 

 

1. Distribuição de vagas para uma turma, de cada nível, em cada escola, com prioridade para 

aquelas que nunca enviaram estudantes para atividades na UNICAMP; 

2. Data de recebimento da inscrição. 

https://goo.gl/forms/cq5MPbKhmBGUFSPI2


 

As escolas com inscrições aceitas serão contatadas pela Comissão Organizadora por e-mail e/ou 

telefone por isso é indispensável que esses dados estejam corretos. As escolas que não 

confirmarem a participação até dia 18/11/17, terão suas inscrições canceladas e serão 

substituídos por estudantes da lista de espera. 

 

 

DATAS IMPORTANTES 

Inscrições no link: até 13/11/2017 

Divulgação das inscrições aceitas A partir de 10/11/2017 

Chamada da lista de espera 16/11/2017 até 20/11/2017 

Festival de Química ACS 24/11/17 

 

Realização e Apoio: 

  


