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INICIAÇÃO CIENTÍFICA EMÍLIO DE MENEZES



 Solidariedade

 Respeito

 Educação

 Inserção de alunos do 8º e 9º anos na Iniciação Científica e no universo acadêmico,

proporcionando experiências e estudos.

PRINCÍPIOS



 É um projeto voluntário realizado pelos orientadores dos alunos, que pensam na

melhoria da sociedade utilizando-se do ensino como ferramenta de mudança.

O que é o Grupo de Ciências?



PARCERIAS



 Possibilidades;

 Recursos financeiros ( materiais, infraestrutura).

EXPECTATIVAS



 Criar um grupo de ciências que visa auxiliar e integrar os alunos na Iniciação Científica,

desenvolvendo trabalhos científicos, inserindo-os em feiras com projetos que

solucionam problemáticas contemporâneas, ultrapassando os limites da sala de aula.

OBJETIVO GERAL



 3 projetos aprovados para expor na IV FEBIC, na qual ganharam como

premiação destaque pelo desempenho científico e credenciais para feiras

nacionais no Pará e em Pernambuco e uma credencial internacional para Copa

Science no México.

 3 projetos aprovados para expor na I Feira de Ciências: Saúde e Meio Ambiente

da FIOCRUZ –Curitiba-PR.

CONQUISTAS DO CLUBE



 2 projetos aprovados para expor na 4ª Feira de Ciências Junior da PUC-PR.

 3 projetos aprovados para a VIII FIciencias promovida pela Itaipu e PTI em

Foz do Iguaçu, sendo uma das maiores feiras nacionais.



Projeto 1:

“SOS QR CODES: Utilização de acessórios feitos à base de serragem, cascas de pinhão e

sapé de Araucaria angustifolia como alternativa sustentável no auxílio do socorro às vítimas”.

Arthur Sales Major

Lucas de Lara Alves

Maria Carolinna Lopes Bonfim

8ºC





Carta de aceite projeto “SOS QR CODES” para expor na IV FEBIC



Projeto 2:

“Filmes poliméricos biodegradáveis e funcionais a base de amido de pinhão e indicadores de

alcalinidade – Uma alternativa ao controle da qualidade de pescados frescos evitando a

intoxicação alimentar”.

Renan Miguel Rocha da Cruz

9º A





Carta de aceite projeto “Filmes” para expor na IV FEBIC



Projeto 3:

PhRULITO:“Explorando polióis na produção de doces cariostáticos, dietéticos e

neutralizadores de ph bucal no combate a erosão, desmineralização e cárie dentária”.

Evellin de Souza Carvalho

9ºC





Carta de aceite projeto “PhRULITO” para expor na IV FEBIC



SUGESTÃO DE LEITURA



Existe uma força mais poderosa que a

eletricidade, o vapor e a energia atômica:

A VONTADE .

Albert Einstein




