
                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação dos Resultados do Projeto 

Clube do Pesquisador Mirim – 2018 

 

 

 

 

 

 
Data da apresentação:     14/04/2019 

Hora: 8:30 

Local: Auditório do Museu Goeldi (Parque Zoobotânico) 
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OBJETIVO 

O Clube do Pesquisador Mirim-CPM tem como objetivo principal estimular em alunos do ensino fundamental o 

interesse pela iniciação científica, através de experiências teóricas e práticas tendo como base as pesquisas 

desenvolvidas no Museu Paraense Emílio Goeldi. 

 

O CPM vem oportunizando desde 1997 aos participantes, o acompanhamento de pesquisas realizadas no Museu e 

os primeiros contatos com métodos e técnicas científicas. As atividades propostas são realizadas semanalmente, 

através de experimentos e observações, utilização de material bibliográfico, vídeos, jogos e kits didáticos. 

 

GRUPOS OFERECIDOS EM 2018 

Foram oferecidas 90 vagas, divididas em quatro grupos com 22 vagas cada, para estudantes previamente inscritos e 

selecionados a partir de entrevistas e dinâmicas de grupo. Os Grupos desenvolveram suas pesquisas de acordo com 

as suas especificidades (observações, pesquisas bibliográficas e de campo, entrevistas, visitas técnicas, seminários, 

experimentos, simulações etc.). A partir da conclusão das pesquisas iniciaram a confecção dos materiais (produtos 

finais), que ficarão expostos na Biblioteca Clara Galvão, para serem utilizados como recursos para a pesquisa 

escolar e em outras programações educativas do Museu. 

 

PRODUTOS FINAIS/2018 

GRUPOS PRODUTOS 

Biodiversidade Amazônica . Cartilha “Vida Amazônica” 

. Kit Educativo “Conhecendo a Biodiversidade Amazônica” 

Amazônia: histórias e memórias . Cartilha “Histórias e Memórias do Museu Goeldi” 

Arte e Ciência no Museu . Almanaque “Arte e Ciência: contos, curiosidades e passatempos” 

Saberes Amazônicos . Cartilha “Saberes dos Povos Amazônicos”  

. Kit Educativo “Saberes dos Povos Amazônicos” 

 
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS (produtos) 

A apresentação dos resultados ocorrerá no dia 14/04 no Auditório do Parque Zoobotânico, que iniciará com uma 

retrospectiva das ações de 2018, apresentação dos produtos finais, bem como a entrega dos certificados aos 

pesquisadores mirins. 

 

CLUBE DO PESQUISADOR MIRIM 2019 

As inscrições para os Grupos de 2019 ocorrerão no período de 08 a 17/04 no Serviço de Educação do MPEG. A 

seleção acontecerá entre os dias 22 e 25/04.  

  

 O resultado será divulgado no dia 28/04, por meio de cartazes afixados na Portaria da Trav. 9 de janeiro, no site do 

Museu Goeldi (www.museu-goeldi.br) e se possível divulgada ainda por meio da mídia local impressa. 

 

GRUPOS OFERECIDOS PARA 2019 

 

TEMA DIA TURNO SÉRIE ANO 

Amazônia: novas descobertas terça tarde 5ª a 8ª 6º ao 9º ano 

Conhecendo o Museu Goeldi quarta manhã 5ª a 1º ano 6º ao 1º ano 

Museu Goeldi: a casa Ciência quarta tarde 3º ao 6º ano  4º ao 7º ano 

Répteis da Amazônia quinta tarde 6ª a 1º ano 7º ao 1º ano 
 

 

Obs: As inscrições serão realizadas no prédio da Biblioteca Clara Galvão e o processo seletivo ocorrerá conforme o 

Edital, disponível no site www.museu-goeldi.br. 
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ALGUNS RESULTADOS JÁ ALCANÇADOS 

 

1. Incentivo e descoberta de novas vocações nas áreas científicas do MPEG (Botânica, Zoologia, Ciências 

Humanas, Ecologia); 

   - Ex-pesquisadores mirins tornaram-se estagiários do Museu (Ciências Humanas, Veterinária, Educação, 

Zoologia): 

- Mestres: Artes Visuais, Ornitologia, Doenças Infecciosas e Parasitárias, etc. 

- Doutores: Paleontologia, Ictiologia, Física, Biologia Marinha, Ornitologia; 

Outros profissionais (veterinários, biólogos, oceanógrafos, geógrafos, médicos, jornalistas, psicólogos, arquitetos 

professores do ensino médio e cursinhos;); 

2. Elaboração conjunta de dezenas de materiais educativos tais como cartilhas, jogos, vídeos e kits educativos 

disponíveis aos usuários da Biblioteca Clara Galvão e dinamizados em eventos locais e nacionais (SBPC, 

AMAZONTECH, Mostras de Ciências, Semana de C&T, entre outras), como uma forma lúdica de conhecer as 

áreas de conhecimento do Museu e assuntos amazônicos; 

3. Artigos elaborados sobre o Programa Educativo “Clube do Pesquisador Mirim”, submetidos e aprovados para 

publicação em revistas e anais de eventos nacionais; 

4. Difusão da produção científica do MPEG; 

5. Pesquisadores Mirins sensibilizados quanto à importância de se preservar e conservar os ambientes e os seres 

que nele habitam bem como a mudança de comportamento no seu cotidiano relativos a questão ambiental e 

assuntos amazônicos; 

6. Depoimentos informais de pais e responsáveis sobre a mudança de atitude no seu dia a dia, o bom desempenho 

na escola, a forma de se expressar e emitir opinião critica sobre assuntos diversos; 

7. Popularização da ciência entre crianças e jovens; 

8.  Contribuição para o desenvolvimento e divulgação da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), por meio das 

turmas inclusivas; 

10. Depoimentos espontâneos quanto a importância desta experiência educativa como motivadora de escolhas 

acadêmicas e profissionais de ex-pesquisadores mirins. 

 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 

1. As etapas de avaliação serão realizadas no Auditório e Biblioteca Clara Galvão do Museu Goeldi (Parque 

Zoobotânico, Av. Magalhães Barata, 376) com entrada pela Travessa 9 de janeiro; 

2. Os candidatos deverão comparecer à seleção com no mínimo 15 minutos de antecedência; 

3. As etapas serão realizadas em sequência, e todos os alunos passam pelas mesmas atividades programadas 

(veteranos são avaliados também pelo instrutor antigo e preenchem formulário de auto avaliação); 

4. Após a divulgação do resultado da seleção, os alunos deverão se apresentar em seus respectivos grupos nos dias 

e horários pré-estabelecidos;  

5. No primeiro dia de aula os alunos deverão efetuar o pagamento da taxa anual de R$ 30,00, para aquisição da 

camisa e material de consumo; 

6. Reclamações sobre a não aprovação de algum candidato deverão ser comunicadas ao Serviço de Educação, por 

escrito, num prazo de 05 dias, e a revisão e considerações serão discutidas pela equipe de avaliadores do processo 

seletivo. 


