
 

 

 

Edital de Inscrição de Avaliadores de Iniciação Científica 

A pesquisa científica está presente em todos os segmentos do Colégio Marista 

Ipanema, da Educação Infantil ao Ensino Médio. Desde o momento de decisão 

sobre qual será o objeto de estudo até a apresentação dos resultados da 

pesquisa, os grupos são estimulados a construírem conhecimentos a partir da 

curiosidade, das problematizações, das argumentações, do aprofundamento 

prático e teórico, da coleta de dados e, da escrita e composição das descobertas.  

Ao longo do ano letivo são contempladas etapas importantes. Os estudantes 

participam de encontros com os professores orientadores para definição do 

tema, linhas de pesquisa, metodologia e leituras necessárias. Também são 

realizadas bancas de qualificação, onde cada grupo apresenta a sua proposta, 

seus objetivos e argumentos. Após esse momento, são levados em 

consideração os apontamentos feitos pela banca para que a pesquisa prossiga 

com mais clareza e cumpra o seu objetivo para a apresentação final, na Mostra 

de Iniciação Científica.  

O Colégio Marista Ipanema torna público o edital para inscrição de ex-estudantes 

do Colégio e estudantes de mestrado ou doutorado, de Instituições de Ensino 

Superior, para atuarem como avaliadores de trabalhos desenvolvidos pelos 

estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio.  

Os avaliadores farão a análise dos trabalhos de forma on-line e preencherão um 

formulário, também on-line.  

A Mostra de Iniciação Científica ocorrerá nos dias 14 (do 6º ano do Anos Finais 

ao 3º ano do Ensino Médio) e 28 (Educação Infantil e Anos Iniciais) de agosto 

de 2021, das 9h às 12h, virtualmente, por meio da plataforma TEAMS. 

1. Critérios de seleção de avaliadores externos, na modalidade ex-

estudantes:  

• Ser ex-estudante formado no Ensino Médio do Marista Ipanema; 



• Estar cursando pelo menos o terceiro semestre de curso de 

graduação universitária; 

• Realizar inscrição no prazo indicado neste edital.  

2. Critérios de seleção de avaliadores externos, na modalidade 

convidados:  

• Estar cursando ou ter concluído especialização mestrado ou doutorado 

em Instituição de Ensino Superior; 

 

• Realizar inscrição no prazo indicado neste edital. 

 

Os avaliadores serão selecionados para apenas um dia da Multifeira. 

Os avaliadores serão certificados da sua colaboração com o evento, desde que 

atendam aos critérios estabelecidos neste edital e participem integralmente da 

Mostra de Iniciação Científica, na data e horários apresentados.  

A inscrição deve ser realizada por meio do link até às 18h, do dia 20 de julho de 

2021.  

A confirmação e instruções de participação serão enviadas via e-mail aos 

candidatos.  

 

Atenciosamente  

Comissão da Mostra de Iniciação Científica do Marista Ipanema 

https://docs.google.com/forms/d/1nPGjhaMybXQITgpHGqw4Ncz_y-U39-zlffgbtThyiAQ/edit

