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INTRODUÇÃO 

 

A Feira de Ciências e a Mostra de Inovação Tecnológica da Universidade de Passo Fundo 

(UPF) é um projeto de extensão que visa estabelecer a interação entre as escolas de 

Educação Básica e o universo acadêmico. Para esse processo, a cada ano é proposto um 

tema que possa permitir que os estudantes e professores da Educação Básica desenvolvam 

seus projetos de pesquisa, os quais são posteriormente apresentados num evento na UPF. 

Para a 17ª Feira de Ciências e 13ª Mostra de Inovação Tecnológica o tema proposto é As 

Diferentes Linguagens, no sentido de permitir a interlocução entre os saberes primevos e 

a construção histórico do conhecimento científico. As construções realizadas pelos 

grupos de estudantes, com a orientação de um professor, passam por avaliação por uma 

equipe específica da Universidade. A temática que norteia a proposta segue os estudos 

realizados pela Organização das Nações Unidas (ONU), que envolve demandas 

emergentes do contexto mundial, que visa mobilizar os povos de todas as nações a pensar 

e problematizar os saberes que norteiam tal tema. Com essa oportunidade de 

aprendizagem e divulgação científica, a Feira de Ciências da Universidade de Passo 

Fundo permite análises de problemas contextualizados, levando em conta o conhecimento 

científico construído a partir da história, de crenças e de formas de expressão dos povos. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A Feira de Ciências na UPF tem sua origem nos projetos desenvolvidos pelo Centro de 

Ciências do Estado do Rio Grande do Sul (Cecirs). Com parceria desse importante centro 

produtor e irradiador de conhecimento, que teve existência nos anos 60-70 em nosso 

estado, foi proposta, no ano de 1969, a primeira Feira de Ciências UPF. O que se lamenta 

é que essa proposta não teve sua continuidade nos anos posteriores. No ano de 2004, por 

iniciativa de professores da UPF foi organizada a segunda Feira de Ciências. A partir 

desse ano, e nos subsequentes passou a ocorrer anualmente esse evento, tendo sido 

agregado, posteriormente, a Mostra de Inovação Tecnológica. Ressalta-se que o principal 

objetivo para a realização da Feira de Ciências pela UPF é integrar a universidade, as 

escolas de educação básica e a comunidade regional no sentido de fortalecer o vínculo 
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entre esses entes. O projeto Feira de Ciências e Mostra de Inovação Tecnológica conta 

com o apoio da Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, no entendimento da 

necessidade de ações que articulem o que acontece nas escolas com os saberes que são 

produzidos na academia. Cada vez mais esse espaço tem se caracterizado como 

importante para que estudantes de escolas de ensino fundamental, médio e técnico possam 

socializar suas pesquisas, na busca por uma atitude e perspectiva da alfabetização 

científica (CHASSOT, 2010) dos sujeitos envolvidos, em que pese o pensar, julgar e agir. 

A cada ano o projeto busca inspiração no que é proposto pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), como tema mobilizador dos debates e estudos em todos os países. Desse 

modo, a ONU declarou 2019 o Ano Internacional das Línguas Indígenas, reconhecendo 

sua importância histórica em todos os aspectos, sejam eles sociais ou científicos. 

Assim, a partir desse tema a Feira de Ciências UPF e Mostra de Inovação Tecnológica 

propôs como mote para 2019/2020 a temática "As Diferentes Linguagens: Diálogo entre 

os saberes primevos e o conhecimento científico construído a partir da história, de crenças 

e de formas de expressão dos povos". Ao longo de todas as edições anteriores, as 

temáticas e trabalhos apresentados contribuíram para o aprofundamento do conhecimento 

científico e tecnológico, permitindo que os estudantes-pesquisadores envolvidos se 

apropriassem de forma crítica de conhecimentos das diferentes áreas do saber.  

 

 

CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 

O projeto Feira de Ciências e Mostra de Inovação Tecnológica da UPF se caracteriza por 

um processo de avaliação sistemática, no qual são envolvidos público externo, os 

professores e bolsistas que, nesse contexto, produzem conhecimentos e socializam 

saberes. Carecemos de jovens que pensem as ciências e suas tecnologias, portanto o 

projeto de extensão apresentado nesse texto é um motivador para que novos interessados 

por Ciências possam surgir. Assim, há uma motivação significativa para a participação 

de estudantes da escola, bem como uma crescente qualificação dos trabalhos/projetos de 

pesquisas desenvolvidos e socializados no âmbito da Feira, o que se apresenta como um 

aspecto significativo para a continuidade do projeto. 
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