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RESUMO – A primeira Feira de Ciências dos Campos Gerais realizada em outubro de 2012, no 
Campus Uvaranas da UEPG, teve como objetivo incentivar os estudantes da educação básica ao 
estudo das ciências e despertar o interesse por uma carreira científica. Apoiado pelo CNPQ e 
CAPES/PIBID, o evento foi aberto a grupos de alunos das escolas pertencentes ao Núcleo Regional 
de Ensino de Ponta Grossa, orientados por um professor. Apoiando a ação de professores e escolas 
o evento, por meio de amostra competitiva de trabalhos, buscou colocar em evidência a curiosidade e 
criatividade de nossos jovens. Inscreveram-se dezessete trabalhos, de sete escolas, de Castro e 
Ponta Grossa, nas áreas de física, matemática, química, biologia e geociências. Foram mais de 
cinquenta alunos inscritos, do sétimo ano do ensino fundamental a terceiro do ensino médio, 
orientados por seus professores. Foram aceitos trabalhos que usassem a metodologia científica no 
seu desenvolvimento e que proporcionassem o aprendizado de conceitos e linguagens científicas de 
suas áreas. Foram premiados os trabalhos: Fractais: a geometria da natureza, do Colégio Major 
Vespasiano; Extração de clorofila A e beta-caroteno utilizando o método de cromatografia em 
coluna do Colegio Borell du Vernay; Extração de óleos essenciais dos resíduos de laranja 

provenientes da merenda escolar,do Colégio Elzira Correia de Sá, e Célula eucarionte 
comestível, do Colégio Marista Pio XII. O sucesso do evento levou a aprovação pelo CNPQ do 

projeto para a segunda edição.  
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