
                                                                                          

 

Edital 01/2022 – Seleção de Escolas Públicas  

Chamada PNUD/AEB/ITA Nº 01/2022 

‘’ESTAÇÃO CONHECIMENTO: EXPERIMENTOS PRÁTICOS SOBRE O ESPAÇO EM STEAM’’ 

 

Dando continuidade ao Projeto ‘’ESTAÇÃO CONHECIMENTO: EXPERIMENTOS PRÁTICOS SOBRE O ESPAÇO EM 
STEAM’’  inserido no Programa Espacial Brasileiro: Fortalecimento Institucional e Novas  Perspectivas, o Instituto Tecnológico 
de Aeronáutica, ITA, anuncia a abertura de Edital para a seleção de 10 (dez)  Escolas de Ensino Fundamental II e/ou Ensino 
Médio localizadas na cidade de São Jose dos Campos, SP, para a participação como escolas-parceiras durante o ano letivo de 
2023 para aplicação de 5 (cinco) Oficinas, a saber: 

Oficina I - Fibra óptica; 

Oficina II - Geoplano; 

Oficina III - Células Solares; 

Oficina IV - Circuito elétrico; 

Oficina V - Arduino. 
 
Todas as ações têm como objetivo o aperfeiçoamento de mecanismos de atuação nas áreas de ciências,  tecnologia, 
engenharia, artes e matemática (STEAM) adaptada para o contexto das atividades  espaciais do Brasil nos ensinos 
fundamental e médio de maneira a estimular os estudantes a seguirem carreiras  que possibilitem a formação de profissionais 
da área espacial. 
 

2. DO OBJETO  

Capacitar docentes e estudantes da Educação Básica: Ensino Fundamental e/ou Ensino Médio, da rede pública,  por meio de 
oficinas baseadas em STEAM (Science – Technology – Engineering – Art – Mathematics) com ênfase na temática espacial 
disseminando conhecimentos sobre exploração espacial, astronáutica, tecnologias e aplicações espaciais, astronomia, dentre 
outros. 
 

3. DOS REQUISITOS GERAIS: ESCOLAS PARCEIRAS 

A parceria deve ser formalizada por meio de instrumento de compromisso assinado pelo coordenador do projeto e pela direção 
da escola, na qual constem as obrigações das partes. 
 

 3.1 Para participação, a escola deverá atender aos seguintes requisitos: 

 3.1.1 Comprometer-se em garantir condições para realização das atividades do projeto. 

 3.1.2 Em cada escola pública participante, deverá ser escolhido 2 (dois) Professores (as) das áreas de ciências, 
matemática, física, química computação, tecnologias ou áreas afins que se responsabilizará por organizar as atividades 
do projeto na escola. Esses professores (as) deverão participar de atividades de capacitação oferecidas e das demais 
atividades previstas no projeto. Após isso, serão responsáveis pela replicação dos conhecimentos adquiridos aos demais 
professores de sua escola. 

 3.1.3 Em cada escola pública participante, deverá ser escolhido 3 (três) Alunos (as) que deverão participar de 
atividades de capacitação oferecidas e das demais atividades previstas no projeto. Após isso, serão responsáveis 
juntamente com os Professores (as) pela replicação dos conhecimentos adquiridos aos demais alunos de sua escola. 

3.1.4 Garantir a aplicação de cada uma das 5 Oficinas (acima citadas) a no mínimo 150 alunos. 

3.1.5 Realizar  avaliações dos conhecimentos adquiridos.  

3.2 Caso seja detectado que o projeto não esteja sendo executado conforme o previsto, o ITA deverá determinar diligências 
para o devido cumprimento e, caso não atendidas, promoverá o encerramento da parceria. 
 

3.3 As ações de monitoramento e avaliação terão caráter preventivo e saneador, objetivando a gestão adequada e regular do 
Projeto. 
 



                                                                                          

 

 

 

4. DOS BENEFÍCIOS DA PARCERIA 

4.1 Para as escolas parceiras serão oferecidas capacitação (via professores e alunos)  para todas as OFICINAS (I, II, III, 
IV e V).  
 
4.2 Todo o material ficará em posse da escola parceira perimitindo continuidade do projeto. 

 

4.3 Para a equipe de professores e alunos indicados pelas escolas serão oferecidas visitas técnicas aos laboratórios do 
ITA. 
 
 4.4 Após a comprovação da execução com sucesso das atividades previstas, aprovação do relatório pela AEB e 
repasse dos recursos pelo PNUD será concedida aos professores (2) e estudantes (3) beneficio no valor de R$ 550,00 
(Quinhentos e Cinquenta Reais) e R$ 161,00 (Cento e Sessenta e Um Reais) na forma de cartão multibenefícios.  

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

5.1 A inscrição das escolas-candidatas implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderão alegar desconhecimento. 
 
5.2 As inscrições deverão ser realizadas pelo FORMS (https://forms.gle/r5NJrKYvi5r3N5Ru6)  até o dia 20 de janeiro de 
2023. 
 
5.3 Caso tenha alguma dúvida encaminhe para o email: projeto.aeb.pnud.ita.steam@gmail.com 

 

6. DA SELEÇÃO 

6.1 A seleção será realizada através de entrevistas realizadas pelo Comitê de Acompanhamento do Projeto AEB-
PNUD-ITA com a direção da escola e os professores por ela indicados. 

 

6. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO 

Período Atividade 

Até 20/01/2023 Inscrição através do FORMS. 

Até 15/02/2023  Entrevista. Aviso por e-mail. 

10/03/2023 Inicio das atividades do Projeto 

30/08/2023 Finalização das atividades do Projeto 
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