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PROJETOS INSTITUCIONAIS - 2016
Ação: Desenvolvimento de projetos de inserção institucional da Fundação Liberato na sociedade e no fomento à pesquisa.
Descrição: Desenvolver projetos institucionais que intensifiquem a regionalização e as relações comunitárias, como as ações da Incubadora
Tecnológica, atuação no Centro de Inovação e Tecnologia (CIT), realização do Seminário de Acessibilidade Liberato Inclusiva, realização da FEICIT
(Feira Interna de Ciência e Tecnologia) e da MOSTRATEC (Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia). Ampliar convênios e parcerias
estratégicas públicas e privadas para captação de recursos externos e busca da sustentabilidade institucional.

Ações / descrição

Realizações

Parcerias com redes municipais para
formação
de
professores
em
metodologia científica:
O projeto parte da missão principal da
Fundação Liberato, que tem foco na
formação integral dos alunos, ações que
promovam a sustentabilidade institucional a
médio e longo prazo, a atenção aos
aspectos sociais e do mundo do trabalho,
as articulações possíveis para qualificar os
processos educacionais em todos os níveis
de ensino da educação básica.

Formação em metodologia científica para professores do Ensino Fundamental:
Oportunizados cursos de 40h/aula e/ou palestras motivacionais e formativas. Redes
municipais atendidas em 2016: Esteio, Feliz, Portão, São Francisco de Paula, São
Leopoldo, Sapiranga, Montenegro, Nova Hartz, Vale Real, Venâncio Aires.

Detalhamento

Realizadas 315 horas/aula nessa iniciativa, que envolveu
deslocamentos dos docentes até os municípios parceiros,
que disponibilizaram infraestrutura para a realização das
atividades.
Total de professores das redes municipais certificados: 420
Docentes envolvidos: 04 da Fundação Liberato e 02
colaboradores externos.

Realização de Feiras Científicas:
Estimulam estudantes na atividade de
iniciação
científica
e
tecnológica,
conduzindo
à
sistematização
e
à
institucionalização
da
pesquisa
na
Educação Básica e Profissional. As feiras

23ª FEICIT: Feira Interna de Ciência e Tecnologia
Realizada de 28 a 30/09/2016, oportunizou a apresentação de projetos de pesquisa
desenvolvidos por estudantes da Fundação Liberato, para a comunidade interna e externa.

Total de pesquisas apresentadas: 109 (86 da categoria
Mostratec; 19 da categoria Iniciação Científica; 04 da
categoria Mostra de Criatividade)
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promovem a integração entre instituições de
ensino, pesquisa e meio empresarial,
possibilitando
o
desenvolvimento,
a
aplicação e a divulgação de conhecimentos
e de novas tecnologias. Proporcionam o
intercâmbio e a participação de alunos e
professores em outras feiras de ciências
(nacionais e internacionais).

Realização de Seminários:
Proporcionam formação continuada e
articulações com diferentes instituições
públicas e privadas. São priorizadas as
áreas estratégicas de atuação da Fundação
Liberato: i) educação tecnológica; ii) a
pesquisa científica na Educação Básica; iii)
a Acessibilidade e Tecnologia Assistiva.

31ªMOSTRATEC: Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia
Realizada de 24 a 28/10/2016, contou com eventos integrados: Jogos Mostratec, Mostratec
Júnior, Seminário Internacional de Educação Tecnológica (SIET), Eventos Culturais, Festival
Maker de Robótica e Feirado Livro Municipal.

I Seminário de Pesquisa no Ensino Fundamental, realizado em 10 de maio de 2016, com
carga horária de 8 horas, entre professores, estudantes e gestores da educação, com o
objetivo de qualificar o processo de iniciação à pesquisa científica nas escolas públicas de
Ensino Fundamental da região.

V Seminário de Acessibilidade - Liberato Inclusiva e o III Seminário do Esporte
Acessível, realizado nos dias 22, 23 e 24 de junho de 2016, com a participação de
representantes de empresas, entidades ligadas aos direitos da pessoa com deficiência,
professores e pesquisadores ligados aos temas inclusão e tecnologia assistiva.

Todos os eventos tiveram inscrição gratuita
aos participantes.

Projetos apresentados (total): 608
Projetos apresentados (Ensino Médio e Técnico): 392
Projetos apresentados (Ensino Fundamental): 216
Trabalhos expostos (Educação Infantil): 48
Países participantes: 20
Estados brasileiros representados: 25 + Distrito Federal
Público visitante estimado: 40.000

Total de participantes certificados: 220 pessoas.
Palestrantes e painelistas envolvidos: 04 docentes da
Fundação Liberato e convidados externos.

Total de participantes certificados: 261 pessoas.
Palestrantes e painelistas envolvidos: 04 docentes da
Fundação Liberato e convidados externos representando
empresas, institutos de pesquisa e universidades.

Total de participantes certificados: 446 pessoas.
23º Seminário Internacional de Educação Tecnológica (SIET), realizado nos dias 23 e 24
de outubro de 2016, integrando as atividades da 31ª MOSTRATEC, com o tema Educação
Ciência e Sociedade.

Instituições parceiras envolvidas na programação: Feevale,
Unisinos, Instituto Politécnico de Leiria (Portugal),
Organização dos Estados Americanos (OEA), IFSul.
Organização do evento envolveu 15 servidores da Fundação
Liberato.

