4ª SEMFEA – SEMANA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO E ARTES – UNIVAP

19h
20h
TODOS OS CURSOS

08h30

RadicaBio – Parkour e Slakline
Local: Lago do Romeu
Concurso Fotográfico: ”Biologia uma
Ciência Interdisciplinar” – veja
regulamento

BIOLOGIA

EDUCAÇÃO FÍSICA

21/10/2013
Abertura
Local: Hall – 2º andar - CEPLADE
Palestra: “Violência e criminalidade:
isso existe na escola?“
Palestrante: Hudson Corrêa Lopes
Local: Auditório CEPLADE

19h

08h-12h

19h-21h

08h

Palestra: “Corridas de rua”
Palestrante: Prof. Carlos Rissato
Local: Auditório A – Bloco 3

08h

10h

Palestra: “Corridas de rua”
Palestrante: Prof. Carlos Rissato
Local: Quadra coberta

10h

19h

QUÍMICA
21h

22/10/2013
Palestra: “Estética e Crítica nas
Artes”
Palestrante: Roberto Villavicencio
Grossmann
Local: Auditório CEPLADE

Mini Curso:
“Biologia das Serpentes”
Palestrante: Prof. Dr. J. C. Cogo.
Local: CEN/Serpentário
Mini Curso:
“O Universo ao seu alcance”
Palestrante: Prof. Dr. Cássio Dal
Ri Barbosa
Local: Observatório Astronômico
Palestra: “CREF –
Legislação/Ética”
Palestrante: Margareth Anderaos
Local: Auditório A – Bloco 3
Aula prática: “Zumba”
Palestrantes: Fábio e Felipe Vilas
Local: Quadra coberta
Palestra: “Cosméticos para os
Cabelos”
Palestrante: Eliane Leite
Local: Univap – Villa Branca
Palestra: “Processos Industriais”
Palestrante: Pablo Bizzarri
Local: Univap – Villa Branca

19h

21h

08h-14h30

23/10/2013
Palestra: “Atividades Circenses”
Palestrante: Profa. Ellen Moreira de
Jesus
Local: Quadra Coberta
Oficina:”Team Building em sala de
aula: aprendizagem em times de
trabalho”
Palestrante:Profa. Liliam M. Marcolino
Local: Bloco 1, Urbanova (40 vagas)
II Rally a pé – veja regulamento
Resultado Concurso Fotográfico.

08h

10h

19h

Palestra: “Atividades Circenses”
Palestrante: Profa. Ellen Moreira de
Jesus
Local: Auditório A – Bloco 3
Aula Prática: “Atividades Circenses”
Palestrante: Profa. Ellen Moreira de
Jesus
Local: Quadra Coberta
Palestra: “Formulação de Perfumes”
Palestrante Ruandro Knapik
Local: Univap – Villa Branca

CONCURSO FOTOGRÁFICO: ”Biologia uma Ciência Interdisciplinar”
4ª SEMFEA – Semana da Faculdade de Educação e Artes - 2013
Regulamento
O autor da fotografia submetida ao concurso poderá apresentar duas (02) fotografias
sobre áreas da Biologia.
As inscrições e o envio das fotografias deverão ser enviadas para o endereço:
Universidade do Vale do Paraíba, Curso de Ciências Biológicas, Centro de Estudos da
Natureza, Av. Sishima Hifumi, 2911, Urbanova, CEP12244-000, São José dos Campos – SP
– A/C Profª Nádia.
Serão aceitas inscrições até 18 de outubro de 2013.
As fotografias enviadas serão selecionadas por uma Comissão composta de três
membros (2 biologia e 1 pedagogia) e serão expostas durante o evento, no período de 21 a
23 de outubro de 2013. A Comissão julgadora não terá acesso às fichas de inscrição e,
portanto, não conhecerá a autoria dos trabalhos.
As fotos selecionadas deverão ser impressas em papel fotográfico, fosco ou brilhante,
coloridas, com dimensões máximas de 20x30 cm, montadas em moldura de papel duro
branco com dimensões máximas de 30x40 cm. Dentre as fotografias selecionadas, a
Comissão Julgadora escolherá o primeiro, segundo e terceiro lugares. Ao fazer a sua
inscrição e participar do concurso, o autor assume implicitamente ser o responsável pela
autoria da fotografia, respondendo judicial ou extra-judicialmente a eventuais ações de direito
autoral, e permite o uso da mesma para exposição durante o Evento.
A inscrição de trabalhos implica a plena aceitação pelos concorrentes das normas e
condições constantes neste regulamento.
Fotos enviadas fora das normas não serão consideradas. A constatação de
manipulação da imagem deixando-a inverídica, inserindo ou distorcendo elementos, também
será desclassificada e impedida da exposição.

2º RALLY À PÉ DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
4ª SEMFEA – Semana da Faculdade de Educação e Artes - 2013
Comissão organizadora
Profa. Nádia de C.Velho
Profa. Desire Frangioni
Profa. Walderez Moreira
Profa. Cristina Soares
Profa. Flavia Moraes
Alunos do curso de Ciências Biológicas

Instruções Gerais:
1. Esta é uma atividade de integração entre os alunos do curso de Ciências Biológicas dos
diferentes campi da UNIVAP (Urbanova, Aquarius e Platanus) que será realizado no dia 22 de
outubro a partir das 8:00 e previsão de término às 14:30 no campus Urbanova (CEN).
2. Serão formadas equipes de modo aleatório entre os participantes. Não será permitida a troca
de equipes. Cada participante receberá uma ficha de inscrição que será preenchida no
momento da prova. A comissão organizadora possui uma dinâmica para distribuição das
equipes que será divulgada no momento da prova.
3. Este é um Rally de Velocidade, ou seja é uma prova na qual o objetivo da equipe é concluir as
tarefas dentro de um trajeto determinado pela organização em um menor tempo possível. O
grupo que concluir todas as tarefas com êxito no menor tempo será o vencedor. No inicio do
evento cada equipe receberá a lista de tarefas a serem cumpridas. O registro do tempo será
“zerado” para todas as equipes dando inicio ao Rally. Todas as atividades deverão ser
cumpridas dentro da área delimitada pela Comissão Organizadora (mapa em anexo).
4. Serão estabelecidas 08 tarefas. Não há limite para o número de equipes. Cada equipe deve
ter pelo menos 04 membros. Todas as equipes irão iniciar no “ponto zero” CEN (salas de
aula) onde receberão todas as informações necessárias. Cada equipe deverá escolher uma
tarefa para cumprir e procurar os materiais necessários para tal atividade. A equipe toda deve
participar da tarefa. Após finalizar uma tarefa deverá seguir para outra e assim por diante.
Cada equipe só pode cumprir uma tarefa de cada vez. A equipe que realizar duas ou mais
tarefas simultaneamente será desclassificada. Sendo um rally de velocidade, não existe
tempo mínimo, porém a comissão organizadora estabeleceu o tempo máximo de 4 horas para
cumprir todas as tarefas. A equipe que ultrapassar este tempo estará desclassificada.
5. Cada equipe deverá fazer registros de toda a atividade através de fotos. Lembramos que
BIÓLOGO na Natureza só deixa pegadas e só tira fotos!!
6. Cada participante deverá providenciar roupas e acessórios adequados para atividades de
campo, ou seja:
a.
Boné, chapéu ou outra cobertura;
b.
Calça comprida de tecido grosso (jeans). Não recomendado às mulheres calças tipo
“legging”;
c.
Calçado ou bota especial para atividade de campo;
d.
Garrafa ou cantil para água;
e.
Frascos plásticos, corda ou barbante e outros materiais utilizados para coleta de
materiais biológicos;
f.
Protetor solar e repelente são recomendados;
g.
Cada equipe terá que ter pelo menos 01 máquina fotográfica, 01 bússola e 01
lanterna. Se possível providenciar também laptop/notebook.

