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Senhores (as) Diretores (as), Professores Coordenadores dos Anos 
Finais, Ensino Médio, PCGs e PCAs de área de Ciências da Natureza; 

 
Informamos que está aberto o processo seletivo para a 4ª edição do 

programa STEM TechCamp Brasil 2021. 
O programa é uma iniciativa da Embaixada e Consulado dos Estados 

Unidos no Brasil, em parceria com o Laboratório de Sistemas 

Integráveis Tecnológico (LSI-TEC), apoio da Poli-USP e Consed e tem 
como objetivo estruturar uma rede de multiplicadores formada por 

gestores das Secretarias Estaduais de Educação e professores líderes 
de ações escolares em Ciências, Tecnologia, Engenharias, Artes e 

Matemática (STEAM), com potencial e liderança para articular e 
aprimorar ações existentes e elaborar e implantar novas ações 

voltadas à aprendizagem ativa de STEAM nas redes públicas de 
educação básica do Brasil. 

 A 4ª edição do STEAM TechCamp BRASIL 2021 terá a duração de 12 
meses, de janeiro a dezembro de 2021, e é voltada à participação de 

gestores das Secretarias Estaduais de Educação e professores de 
escolas públicas de redes estaduais e de institutos federais.  

As inscrições vão até 04 de dezembro e deverão ser realizadas 
no site.  

https://steamtechcampbrasil.febrace.org.br/v2021/ 

Devido à pandemia do novo coronavírus as diversas atividades desta 
edição serão realizadas de forma remota, no Encontro Virtual que 

será realizado na semana de 8 a 12 de fevereiro de 2021. 
Durante o Encontro, os educadores selecionados participarão de 

workshops, palestras e painéis voltados ao tema, bem como de oficinas 
para a elaboração de propostas de planejamento estratégico para 

implantação de projetos nas escolas em seus estados de origem. 
Ressaltamos que a organização do Programa STEAM TechCamp Brasil 

arcará com os custos de pacote de dados para acesso à internet, 
materiais didáticos e tecnológico (kits de eletrônica) para os 60 

selecionados que participarem do Encontro Virtual STEAM TechCamp 
BRASIL 2021, no período de 08 a 12 de fevereiro de 2021.  

Outras informações sobre o evento podem ser acessadas no site. 
https://steamtechcampbrasil.febrace.org.br/v2021/ 

https://steamtechcampbrasil.febrace.org.br/v2021/
https://steamtechcampbrasil.febrace.org.br/v2021/


 

 
Atenciosamente,  

PCNPs de área de Ciências da  Natureza e Matemática  

 
 

De Acordo  
 

 
Fábio Augusto Negreiros  

Dirigente Regional de Ensino 


