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Resumo 
O projeto EXPRECI (Exposição Regional de 
Engenharia e Ciências) envolve atividades de 
caráter educativo, científico e tecnológico junto à 
comunidade (Campus da UNESP, escolas públicas 
e sociedade que visitará a exposição) com ações 
planejadas de forma a estimular os estudantes de 
ensino fundamental e médio a se interessarem por 
atividades científicas nas diferentes áreas do 
conhecimento. Ademais, tal projeto contribui para 
aumentar o interesse e a motivação dos alunos em 
suas aulas regulares, colaborando, assim, para 
uma possível melhora no quadro educacional 
desses estudantes. Não obstante, pretende-se 
engendrar, por meio do projeto, o interesse dos 
estudantes pela área da engenharia. Além disso, o 
projeto aprimora a capacidade técnica de uma 
equipe de monitores (estudantes de graduação) 
desenvolvendo diversas habilidades desses 
graduandos, tais como: liderança, oralidade, 
capacidade investigativa, trabalho em equipe, 
responsabilidade, etc., visto que esses terão 
integração direta com outros estudantes e 
professores de ensino básico. Como culminância 
do projeto, a exposição a ser realizada em 
Setembro de 2015 premiará os melhores projetos 
da exposição, motivando os seus criadores a 
participarem da FEBRACE ou da MOP. Embora a 
participação na EXPRECI seja aberta a toda 
comunidade estudantil, o projeto trabalhará, 
primeiramente, com alunos participantes da 
Academia de Ciências, que é um projeto 
desenvolvido pelo Instituto Braudel já há algum 
tempo na cidade de Guaratinguetá. 
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Abstract 
The project EXPRECI (Regional Exhibition of 
Engineering and Science) involves educational, 
scientific and technological activities in the 
community (Campus of UNESP, public schools and 
society that will visit the exhibition) with planned 
actions in order to encourage elementary and 
middle school students to take an interest in 
scientific activities in different areas of knowledge. 
In addition, this project helps to increase the 
interest and motivation of students in their regular 
classes, thus contributing to a possible 
improvement in the educational situation of these 
students. Furthermore, it is intended to stimulate, 
through the project, the interest of students in the 
engineering field. In addition, the project enhances 
the expertise of a team of monitors (graduate 
students) by developing various skills of these 
graduates, such as: leadership, oral, investigative 
capacity, teamwork, responsibility, etc., as these 
graduates will have direct integration with other 
students and general educational teachers. As a 
result of the project, the exhibition to be held in 
September 2015 will award the best exhibition 
projects, motivating their creators to participate in 
the FEBRACE or MOP. Although the participation 
at the EXPRECI is open to all the student 
communities, the project will work primarily with the 
students participating in the Academy of Sciences, 
which is a project that has been developed by the 
Braudel Institute in the city of Guaratingueta. 
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Introdução 
Segundo o Saresp, Sistema de Avaliação de 
Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, 
somente 7,6% dos alunos que concluíram o Ensino 

Médio na região do Vale do Paraíba em 2012 
apresentavam nível adequado de conhecimento em 
Ciências [1]. A dificuldade da rede pública de ensino 
do Estado mais rico do Brasil em gerar profissionais 
para as áreas de Ciências e Tecnologia se 
evidencia com os demais resultados: 42,3% dos 
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alunos apresentaram apenas o nível básico e 49,6% 
apresentaram desempenho abaixo do básico [1].  
Além disso, realizando-se uma pesquisa sobre a 
participação das escolas da região em feiras como a 
FEBRACE (Feira Brasileira de Ciências e 
Engenharia) [2] ou a MOP (Mostra Paulista de 
Ciências e Engenharia) [3] nos últimos três anos, 
constatou-se que há uma representatividade 
regional muito pequena nesses eventos. Mesmo a 
FEBRACE possuindo outras feiras regionais 
afiliadas espalhadas pelo Brasil inteiro, tendo o 
direito de indicar seus melhores projetos para serem 
diretamente finalistas da sua mostra de projetos, 
não existe nenhuma feira na região que esteja 
afiliada. 
Nesse intuito, tentando reverter essa situação e 
criando possibilidades para que os jovens tenham 
acesso ao ensino de Ciências e, sendo a FEG uma 
partição de uma universidade renomada, foi criada, 
então, uma iniciativa que visa a promoção de uma 
feira regional periódica que tenha qualidade 
suficiente para se afiliar à FEBRACE e tenha seus 
projetos finalistas junto aos projetos finalistas da 
própria FEBRACE, os quais são escolhidos para 
participar da ISEF (International Science and 
Engineering Fair) [4], Feira Internacional de 
Ciências e Engenharia realizada anualmente, em 
maio, nos EUA. 
Sendo assim, esse projeto inaugural requereu uma 
organização juntamente com as escolas da região a 
fim de capacitá-las a participar ativamente de tais 
eventos. Tal capacitação (acompanhamento de 
orientação) está sendo realizada pelos estudantes 
de graduação da própria faculdade em conjunto, 
inicialmente, com as escolas que já estão 
previamente encaminhadas no desenvolvimento de 
estudo científico, tais como as que participam da 
Academia de Ciências [5], ministrado pelo Instituto 
Braudel [6], a fim de desenvolverem seus projetos 
de uma forma adequada para a realização de uma 
Exposição Regional de Engenharia e Ciências 
(EXPRECI) no Campus da UNESP Guaratinguetá. 
Por esse motivo, esse projeto de extensão foi 
proposto, firmando-se como um gatilho inicial para 
melhorar o desempenho dos projetos científicos 
realizados nas escolas pública do Vale do Paraíba. 

Objetivos 
Os objetivos do projeto são muitos, mas o principal 
deles é divulgar a comunidade trabalhos de 
investigação em ciências executados por 
estudantes, de escolas públicas e privadas, ao 
longo de um determinado período de tempo de 
modo a estimular os estudantes de ensino 
fundamental e médio a conhecer diferentes áreas 

do conhecimento e sua importância, de modo a 
aumentar o interesse e a motivação dos alunos em 
suas aulas. 

Material e Métodos 
O projeto envolve uma equipe dividida em quatro 
diferentes tipos de responsabilidades: 
• Expositores (estudantes, orientadores e 

coorientadores) 
• Monitores (alunos de graduação que ajudarão na 

organização e na orientação dos alunos 
expositores) 

• Avaliadores (professores, pesquisadores e 
estudantes de pós-graduação) 

• Recursos: equipe que busca recursos, tais como: 
palestrantes que queiram ministrar oficinas e 
workshops na feira, patrocinadores e apoiadores 
que colaboram com a doação de prêmios e equipe 
de jornalismo para ajudar na divulgação da feira. 
Tendo em vista que o projeto “Academia de 
Ciências” já possui cinco escolas estaduais e seis 
escolas municipais desenvolvendo projetos 
científicos dentro da própria escola como 
metodologia de ensino [5], a equipe de monitores do 
projeto EXPRECI participou semanalmente do 
projeto “Academia de Ciências” dentro de escolas 
participantes. 
Neste primeiro ano, o projeto EXPRECI 
desenvolveu atividades com apenas três escolas 
estaduais do município de Guaratinguetá: EE. Prof. 
José Pereira Éboli, EE. Conselheiro Rodrigues 
Alves e EE. Prof. Ernesto Quissak. Em cada escola, 
há a participação de, em média, três monitores 
(alunos de graduação da equipe de monitores) 
orientando alunos no desenvolvimento de seus 
projetos científicos por aproximadamente 01h30min. 
Tais alunos de ensino médio e/ou 9º ano fazem 
parte da equipe de expositores e representam o 
público-alvo mais importante desse projeto de 
extensão. 
A metodologia adotada pela equipe de monitores 
para orientar os alunos foi seguindo os seguintes 
passos: 
1- Integração dos alunos monitores com os alunos 
expositores; 
2- Discussões sobre o que é um projeto científico e 
como desenvolvê-lo; 
3- Observação sobre os problemas ao redor e 
discussão de quais temas e ideias os alunos teriam 
para desenvolver um projeto científico; 
4- Definição dos temas a serem trabalhados; 
5- Definição de um plano de trabalho, contendo um 
calendário para a execução dos projetos; 
6- Pesquisa de bibliografia e desenvolvimento dos 
projetos. 
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Além da equipe de monitores e expositores, a 
equipe de recursos atuou ativamente na 
propaganda da feira, tendo como principais tarefas: 
a criação e manutenção de site e página nas redes 
sociais, a criação e divulgação de artes do projeto 
e/ou evento, buscas por divulgação em emissoras 
de rádio e TV bem como revistas, etc. Além de 
realizar procuras por palestrantes, patrocinadores e 
apoiadores. 
Por fim, uma equipe de avaliadores, que será 
composta por professores e/ou pós-graduandos, 
avaliará os projetos realizados pelos expositores e 
estes serão apresentados na EXPRECI (Exposição 
Regional de Engenharia e Ciências), a fim de que 
sejam eleitos os melhores projetos para premiação 
e submissão à FEBRACE (Feira Brasileira de 
Ciências e Engenharia). 

Resultados e Discussão 
Neste primeiro ano, em cada escola, houve a 
participação no projeto de, em média, três monitores 
e, no início dos trabalhos, cada escola contava, em 
média, com doze alunos expositores de ensino 
médio e/ou 9º ano. Contudo, diversos desafios 
foram sendo encontrados ao longo do ano, o que 
fez com que o número de alunos expositores fosse 
reduzido gradualmente até a média de cinco alunos 
por escola.  
Alguns dos empecilhos encontrados para que o 
projeto funcionasse de forma plena foram 
problemas estruturais, tais como falta de laboratório 
de informática ou biblioteca ou mesmo falta de 
interesse da própria direção da escola em 
disponibilizar esses espaços para que as pesquisas 
pudessem acontecer. 
Além disso, muitos desses alunos expositores são 
oriundos de uma realidade um tanto quanto difícil. 
Possuem diversos problemas familiares, tais como o 
alcoolismo, drogas, distanciamento dos pais, etc. e, 
por isso, a escola, muitas vezes, pode ser 
considerada como um refúgio, não porque pode 
propiciar a construção de sonhos, mas porque, de 
certa forma, é o único lugar em que eles se sentem 
acolhidos. Entretanto, quando são vistas respostas 
de indiferença da própria escola para com esses 
alunos, o resultado não poderia ser outro além da 
evasão. 
Por esse motivo, a primeira etapa da equipe de 
monitores (integração com os alunos expositores) 
se prolongou muito acima do esperado, tornando o 
tempo das outras etapas bem mais curto. 
O maior desafio encontrado durante toda a 
extensão do projeto talvez tenha sido a baixa estima 
encontrada nesses estudantes expositores. Para 
explanar melhor essa situação, serão dados alguns 
exemplos. Nas etapas de discussão, observação e 
definição de projetos (etapas 2, 3 e 4), a grande 

surpresa não foi a de que eles não soubessem do 
que se tratava (o que também aconteceu), mas foi o 
medo que eles tinham de participar do projeto 
porque se achavam incapazes de realizar qualquer 
coisa do tipo, principalmente por ser envolvida a 
ciência.  
Em outro momento, muitos alunos expositores 
diziam que queriam terminar logo o ensino médio 
para trabalharem, porque “a escola atrapalha”, ou 
seja, a escola é tratada como um obstáculo, e não 
como um trampolim para uma melhoria de vida. E 
quando questionados sobre o porquê dessa 
resposta, essas eram várias: uns eram forçados 
pelos seus próprios pais a conseguir um emprego e 
ajudar em casa (esse foi um dos casos que 
contribuíram para a evasão do projeto), outros 
diziam que se fossem, ou não, na escola, ninguém 
se importaria (o que demonstra, muitas vezes, a 
falta de zelo e preocupação da instituição) e que 
não viam perspectiva de vida no estudo. 
Foi percebido, então, que a falta de atenção, tanto 
por parte dos pais quanto dos educadores, 
influencia diretamente na visão dos alunos perante 
seu crescimento e suas vontades. Sendo assim, ao 
deparar-se com essa situação, muitas conversas e 
orientações para além dos livros foram sendo feitas, 
mesclando a etapa de integração com as outras 
etapas da metodologia e fazendo do projeto 
EXPRECI não apenas um projeto de exposição 
científica, mas também um construtor de mentes 
pensantes. 
Dos alunos expositores que hoje participam 
ativamente do projeto, já se é possível ouvir 
discursos do tipo “Vou fazer o curso x quando me 
formar”. Além disso, a maioria deles começou a ver 
o estudo das ciências com outros olhos, e não com 
aquele olhar enraizado em nossa cultura de que 
seja “um bicho de sete cabeças”, interessando-se, 
assim, pela área.  
Nesse contexto, nove projetos (em que cada projeto 
pode ter no máximo 3 participantes) estão sendo 
realmente realizados e foram submetidos a 
participar da EXPRECI, que será realizada em 
Setembro de 2015, no campus da UNESP 
Guaratinguetá.  
Enquanto isso, a divulgação do projeto na região 
(realizada pela equipe de divulgação e marketing) 
foi sendo realizada.  
Primeiramente, o logo do projeto foi criado, 
conforme mostra a Figura 1. 
Depois, foi criada uma página no facebook 
(https://www.facebook.com/expreci?ref=bookmarks), 
a qual, em menos de dois dias, obteve mais de 200 
curtidas. Foi criado também um site 
(www.expreci.com.br), o qual teve mais de 450 
visualizações. A exposição foi também divulgada às 
escolas por meio do apoio da diretoria de ensino da 
região. 

https://www.facebook.com/expreci?ref=bookmarks
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Figura 1: Logo da EXPRECI 

 
Com essas divulgações, outros 14 projetos de 
diferentes instituições foram submetidos até o 
momento, entre escolas públicas e privadas.  Ou 
seja, 56,53% dos projetos inscritos são de escolas 
particulares e, o restante, 43,47% são de escolas 
públicas da região. 
A partir disso, é possível perceber que, embora o 
número de projetos inscritos a partir de escolas 
particulares esteja em maioria, o número de projetos 
oriundos das escolas públicas é bastante 
representativo. Vale ressaltar que nove, dos dez 
projetos inscritos por essa última, são frutos do 
trabalho dos participantes da academia de ciências, 
sob orientação da equipe de monitores. Isso 
constata a importância desse tipo de iniciativa nas 
escolas da região. 
Os projetos submetidos para a participação na 
EXPRECI foram: 
• Análise do Glicerol Proveniente da Produção de 

Biodiesel 
• Violência entre torcidas: estudo de caso em São 

Paulo 
• As pessoas invisíveis da sociedade 
• Benefícios do Reflorestamento 
• Aeromodelos com materiais reutilizáveis 
• Bicicleta Sustentável 
• EsterPet -  Esteira remota para uso doméstico e  

clínico veterinário  
• Energia sustentável 
• Construção da auto-imagem adolescente emitida 

pelas revistas do gênero 
• Os Benefícios e Malefícios do videogame na vida 

dos jovens 
• Preconceitos camuflados nas falas dos 

humoristas 

• Análise e Comparativa entre a qualidade da água 
e focos de verminoses em Lorena e Silveiras -  SP 

• A Ditadura da Beleza: aspectos históricos, 
patológicos e reflexos do problema em Lorena e 
Cachoeira Paulista 

• Telescópio Acessível 
• Explorando a história e as consequências da 

desvalorização da música e do cinema brasileiro. 
• Motivadores Socioeconômicos do Aborto no Brasil 
• Análise das Redes Sociais: aplicações, 

consequências da superexposição e uso seguro 
pelos adolescentes. 

• Cimento a partir de papel 
• Motivação dos alunos nas escolas 
• Materiais Recicláveis 
• A comprovação do grafite como arte popular 

através da evolução das civilizações- Roma até 
ao século XXI 

• Quem são os responsáveis pelo trabalho infantil? 
• Nazismo: Origem, ascenção, declínio e a 

sobrevivência de um ideal. 
A partir disso, outro ponto a ser observado também 
é sobre em qual das três ciências (humanas, exatas 
e biológicas) os projetos estão inseridos. É 
percebido que existe um equilíbrio entre essas 
áreas, mas pode-se destacar que a grande maioria 
dos projetos com enfoque nas ciências exatas é 
oriunda do programa, destacando, assim, a 
necessidade de incentivo às áreas de engenharia e 
ciências exatas no Vale do Paraíba, principalmente 
no que diz respeito à iniciação científica, visto que a 
região concentra grandes colégios técnicos. 
Vale ressaltar também que, devido ao impacto 
causado pelo projeto (por ser uma iniciativa de 
cunho social e educacional), grandes empresas da 
região gostaram muito do programa e se 
mobilizaram a ajudar, seja no custeio do evento ou 
na doação de prêmios (como concessões de bolsas 
de estudo aos primeiros colocados). Essa ajuda de 
custo, fruto do trabalho dos graduandos 
participantes da equipe de recursos, tende a 
fortalecer o evento, ajudando-o, assim, a se tornar 
uma exposição científica anual. 
Além disso, o projeto EXPRECI foi submetido ao 
Desafio Mapa Educação e foi um dos 100 primeiros 
selecionados em uma edição onde mais de 170 
iniciativas foram inscritas. 

Conclusões 
Diante do exposto, conclui-se que, embora diversos 
desafios tenham sido encontrados durante a 
realização dos trabalhos, quase metade dos alunos 
participantes no projeto está participando, 
ativamente, até o momento. Como resultado dessa 
participação, a maioria desses alunos teve seu 
olhar, diante do estudo das ciências e iniciação 
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científica, mudada. Eles se interessaram pela área e 
melhoraram seu desempenho dentro da sala de 
aula. Assim, o projeto contribuiu, também, para 
resgatar a identidade desses alunos, visto que 
esses vão participar de um evento importante na 
região. 
Além disso, ao longo do ano, a equipe de 
graduandos voluntários (equipe de monitores e de 
recursos) pôde enfrentar diversas situações novas 
que exigiam muito de sua capacidade de oralidade, 
liderança, lógica, agilidade, negociação, entre 
outras, que os fizeram, por conseguinte, aprimorar 
tais habilidades inerentes ao ambiente escolar e 
profissional.   
Ademais, o projeto conseguiu destaque na região, 
tendo em vista o número de projetos inscritos e 
pessoas interessadas em participar, ainda em seu 
primeiro ano de execução. Nesse sentido, a 
visibilidade conseguida esse ano, que será 
reforçada pela cobertura midiática nos dias do 
evento, dão forças para que o projeto cresça e se 
fortaleça nos anos seguintes, atendendo, assim, seu 
principal objetivo, que é o de disseminar a cultura de 
investigação científica através da exposição dos 
trabalhos à comunidade, permitindo, também, um 
diálogo entre as escolas do Vale do Paraíba. 
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