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A Mostra Paulista de Ciências e Engenharia (MOP 2012) é uma iniciativa criada 
para estimular o desenvolvimento da cultura investigativa, da inovação e do 
empreendedorismo nos estudantes da educação básica (fundamental, média e 
técnica) no âmbito do Estado de São Paulo.

Promovida pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, por meio do 
Laboratório de Sistemas Integráveis (LSI – EPUSP), tem como parceiros para a 
realização da sua 2ª edição o LSI-TEC e o Catavento Cultural e Educacional, e conta 
com o apoio institucional do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); 
do Ministério da Educação (MEC); do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq); da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes) e das Secretarias da Cultura e Educação do Estado de 
São Paulo.

A MOP 2012 acontece no espaço do Catavento - Museu de Ciência e Tecnologia 
da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo e conta com 124 projetos finalistas 
de escolas públicas e privadas de 27 cidades do Estado de São Paulo. São 278 
estudantes finalistas, acompanhados por seus 103 professores orientadores e 
coorientadores, mostrando seus potenciais criativos e realizadores.

apresentação apresentação



relatório MOP 2012

Durante a mostra, o Comitê de Avaliação da MOP 2012, composto por 100 
professores universitários e especialistas voluntários, seleciona seis projetos de 
destaque para participarem como finalistas da FEBRACE 2013 – Feira Brasileira 
de Ciências e Engenharia, que acontecerá em março de 2013, na Universidade de 
São Paulo. Além disso, o Comitê de Avaliação seleciona os melhores projetos nas 
categorias Ciências Agrárias, Biológicas e da Saúde; Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas; e Ciências Exatas e da Terra e Engenharias, que são premiados com 
troféus, medalhas e certificados; e também 16 estudantes que recebem bolsas de 
Iniciação Científica Jr. concedidas pelo CNPq.

A MOP oferece ao Estado de São Paulo mais um espaço de criatividade e inovação 
em que os jovens podem divulgar seus projetos investigativos. Além disso, é uma 
oportunidade para a troca de informações entre estudantes de escolas públicas e 
particulares e também para a aproximação entre estudantes da educação básica e 
técnica, cientistas renomados e empresas.

São Paulo, janeiro de 2013.

Comissão organizadora

apresentação
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A MOP veio para oferecer ao Estado de São Paulo mais um 
espaço de criatividade e inovação, onde os jovens cientistas 
podem divulgar seus projetos investigativos”

enaltece Roseli de Deus Lopes, coordenadora geral da 
FEBRACE.

A segunda edição da Mostra Paulista de Ciências e Engenharia (MOP 2012) ocorreu 
entre os dias 06 e 08 de dezembro de 2012, no Catavento Cultural e Educacional, e 
reuniu estudantes do ensino fundamental (8º e 9º ano), médio e técnico de escolas 
públicas e particulares do Estado de São Paulo que apresentaram seus projetos de 
ciências e engenharia.

A MOP promove uma oportunidade única para a troca de informações entre 
estudantes de escolas públicas e particulares, além de aproximar estudantes e 
empresas por meio da divulgação de projetos.

mostra de
projetos

mostra de
projetos
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cerimônia de abertura

A abertura oficial ocorreu no Catavento Cultural e Educacional, no dia 06 de 
dezembro de 2012, e contou com a presença de estudantes, professores finalistas, 
convidados, educadores e autoridades. Estavam presentes na cerimônia da MOP 
2012 os coordenadores Marcelo Knörich Zuffo e Roseli de Deus Lopes, ambos 
professores da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo; os representantes 
do Catavento Cultural e Educacional Sergio Silva de Freitas, presidente do Conselho 
de Administração; Alberto Lima, Diretor Executivo; Osvaldo Guimarães, Diretor 
Educativo; Rosângela Ogata, Diretora Adjunta; e também Reinaldo Couto, Diretor 
das Fábricas de Cultura.

mostra de
projetos
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MOP em números

instituições de ensino finalistas

mostra de
projetos

mostra de
projetos

278 estudantes finalistas

250 submissões de projetos

124 projetos finalistas de escolas 
públicas e privadas do Estado de  
São Paulo

particulares 
36%

públicas
50%

fundações e 
centros educacionais 
14%

103 professores finalistas

80 avaliadores, entre professores 
universitários e especialistas 
voluntários

27 cidades do Estado de São Paulo 
finalistas
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distribuição percentual dos 325 
projetos finalistas por categoria

mostra de
projetos

engenharia
23%

exatas e da terra
16%

biológicas 
19%

saúde
10%agrárias

2%
sociais
7%

humanas
23%
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infraestrutura

A segunda edição da MOP, assim como a primeira, foi abrigada pelo Catavento 
Cultural e Educacional, que é fruto de uma parceria entre as Secretarias Estaduais 
da Cultura e da Educação e possui 250 instalações distribuídas em 4 mil metros 
quadrados onde os visitantes comprovam que é possível aprender e se divertir ao 
mesmo tempo.
 
Os 120 estandes de projetos participantes da Mostra foram montados no claustro 
do Catavento Cultural e Educacional e a infraestrutura contou com recepção, 
sala de apoio, sala de avaliadores e uma equipe de profissionais para atender 
às necessidades dos estudantes finalistas e do público em geral, incluindo 
recepcionistas, seguranças, ambulância, equipe de limpeza e voluntários.

Durante os dois dias de Mostra de Projetos foram distribuídos cerca de 800 kits 
de lanches aos participantes e foi servido almoço em um buffet montado no 
espaço cedido pelo Catavento Cultural e Educacional especialmente para todos os 
estudantes, professores e equipe presentes na Mostra.

Durante a Mostra de Projetos, também foram disponibilizados ônibus para fazer 
o transporte dos estudantes e professores entre o hotel e o Catavento Cultural e 
Educacional.

mostra de
projetos

mostra de
projetos
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atividades paralelas

Durante a Mostra de Projetos da MOP 2012, atividades paralelas foram planejadas 
especialmente para os professores orientadores, coorientadores e acompanhantes 
dos projetos, bem como diretores de escolas e de feiras afiliadas.

Encontro de Organizadores de Feiras Científicas
O encontro aconteceu no dia 06 de dezembro de 2012, em uma sala especial 
do Catavento Cultural e Educacional, e contou com a presença da Professora  
Dr.ª Roseli de Deus Lopes, coordenadora geral da FEBRACE, de organizadores 
de feiras científicas e também de professores e educadores que ainda estão 
planejando realizar esse tipo de evento em suas escolas. O objetivo do encontro 
foi articular parcerias para fortalecer a pesquisa e a iniciação científica na 
educação básica do Estado de São Paulo.

Bate-Papo com Professores
O bate-papo aconteceu no dia 07 de dezembro de 2012 reuniu a Professora 
Dr.ª Roseli de Deus Lopes, coordenadora geral da FEBRACE, e professores de 
escolas públicas, particulares e fundações para discutir assuntos relacionados 
com a educação básica no Estado de São Paulo com o objetivo de melhorá-la 
e fortalecê-la.

mostra de
projetos
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premiação
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A cerimônia de premiação da MOP 
2012 aconteceu no dia 08 dezembro 
de 2012, no auditório do Catavento 
Cultural e Educacional. Na ocasião, 
foram entregues pela MOP os prêmios 
para os projetos que foram destaque 
em determinadas categorias e para 
os melhores por grande área do 
conhecimento. Também foram entregues 
os prêmios de nossos parceiros, bolsas 
do CNPq e credenciais para participar 
da FEBRACE 2013.

Estavam presentes na cerimônia 
de premiação da MOP 2012 os 
coordenadores Marcelo Knörich 
Zuffo e Roseli de Deus Lopes, ambos 
professores da Escola Politécnica 
da Universidade de São Paulo; e 
os representantes do Catavento 
Cultural e Educacional Sergio Silva de 
Freitas, presidente do Conselho de 
Administração, e Alberto Lima, Diretor 
Executivo.

Prêmio ABRIC de Excelência em 
Iniciação Científica 

Os contemplados receberam medalhas 
e certificados.

premiação premiação

Nayrob Pereira 
Uma nova função da neurotoxina TsTXK-
beta (Ts8) no veneno do escorpião 
Tityus serrulatus.

Laura da Silva Tobias e Julia Simões 
Sant’Anna 
Sistema de Cultivo alternativo para a 
produçao de um feijao mais nutritivo e 
em menos tempo.

Murilo Augusto Eurides da Silva e 
Giovanni Rosman Balsamo 
Resíduos de cinzas de casca de aveia 
na potencialização das propriedades do 
concreto de cimento Portland.
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premiação

Prêmios Organização MOP 

Prêmios “Destaques”

Os terceiros e segundos lugares 
receberam certificados e medalhas 
e os primeiros lugares receberam 
certificados, medalhas e um troféu para 
o grupo.

Destaque em Relevância Social

3º Lugar 
César Augusto Mendes Tersariolli, 
Thaís Araújo Fernandes e Camila de 
Camargo Barcevicius
Protótipo de Prancha de Comunicação 
à Distância Para Portadores de Paralisia 
Cerebral

2º Lugar
Daniele Pereira Ferrari
A acessibilidade de surdos oralizados 
na sociedade

1º Lugar
Isaias Pereira Campos Júniior e Filipe 
Alexandre Lisboa Campos
SISMAR - Sistema Integrado a Sensores 
de Monitoramento de Áreas de Risco

Destaque em Empreendedorismo

3º Lugar
Gabriel Eluan Aparecido Malaquias, 
Rafael Pereira Sousa Luiz e 
Fernando do Nascimento dos Santos
Nutricell - Controle Alimentar em 
dispositivo móvel

2º Lugar
Francine Dótoli Menezes Santos e 
Vitor de Oliveira Lopes
Econfecções - Malharia Ecológica

1º Lugar
César Augusto Mendes Tersariolli, 
Thaís Araújo Fernandes e Camila de 
Camargo Barcevicius
Protótipo de Prancha de Comunicação 
à Distância Para Portadores de Paralisia 
Cerebral

Destaque em Criatividade e 
Inovação

3º Lugar
Alan Lima Gonçalves Santos, Mateus 
Santos Andrade e Rafael Gaspar de 
Souza
Central Kids - Jogos de apoio 
pedagógico
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premiação premiação

2º Lugar
Thais da Silva Souza, Jêniffer Cristina 
Lima de Oliveira e Vinícius de Jesus 
Benedito Silvério 
Cadastro de vacinação virtual e 
centralizada através de servidor web

1º Lugar
Lilian Maria Prado e Gabriela Carolina 
Mauruto de Oliveira
Chá Fermentado Probiótico pronto para 
o consumo

Destaque em Destaque em Rigor 
Científico

3º Lugar
Walter von Söhsten Xavier Lins e 
Renata Colla Thosi
Emulsão a base do extrato da planta 
Bauhinia forficara: avaliação da eficácia 
na cicatrização em lesões cutâneas de 
animais diabéticos

2º Lugar
Lilian Maria Prado e Gabriela Carolina 
Mauruto de Oliveira
Chá Fermentado Probiótico pronto para 
o consumo

1º Lugar
Nayrob Pereira
Uma nova função da neurotoxina TsTXK-
beta (Ts8) no veneno do escorpião 
Tityus serrulatus
  

Prêmios “Melhores”

Os terceiros e segundos lugares 
receberam certificados e medalhas 
e os primeiros lugares receberam 
certificados, medalhas e um troféu para 
o grupo.
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premiação

Melhor Pôster

3º Lugar
Isaias Pereira Campos Júniior e Filipe 
Alexandre Lisboa Campos
SISMAR - Sistema Integrado a Sensores 
de Monitoramento de Áreas de Risco

2º Lugar
Alan Lima Gonçalves Santos, Mateus 
Santos Andrade e Rafael Gaspar de 
Souza
Central Kids - Jogos de apoio 
pedagógico

1º Lugar
Clara Andrade Prado Teixeira
Redução das emissões de óxido nitroso 
na produção agrícola

Melhor Relatório

3º Lugar
Flávia Araujo de Amorim
Cuidando do cuidador: mapeamento 
dos componentes de habilidades sociais 
necessários a cuidadores de pacientes 
com Doença de Alzheimer

2º Lugar
Flavio Pelone
Poluição Indoor: Avaliação do efeito 
dose-resposta da exposição da 
FUMAÇA do cigarro em câmara de 
fumo utilizando Tradescantia Pallida

1º Lugar
Walter von Söhsten Xavier Lins e 
Renata Colla Thosi
Emulsão a base do extrato da planta 
Bauhinia forficara: avaliação da eficácia 
na cicatrização em lesões cutâneas de 
animais diabéticos

Melhor Diário de Bordo

3º Lugar
Denis Ribeiro Dias, Graziele Esquivel 
dos Santos e Ana Carolina Gomes da 
Silva
Cultivo de cogumelos e desidratação 
em estufa solar para extração do ácido 
fólico

2º Lugar
Vitor Martes Sternlicht
TEFE: Turbina de Energia Foto-Eólica

1º Lugar
Laura Rudella Tonidandel e Isabella 
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premiação premiação

Bedin Pinheiro
Modificação da capacidade tronco 
das células mesenquimais humanas: a 
relação da positividade da Beta-catenina 
com a proliferação e especialização 
celular

Prêmio “Professor Destaque”

O professor foi selecionado pela 
capacidade de mobilizar seus alunos no 
desenvolvimento de projetos científicos 
e recebeu um tablet:
Professor Roney Staianov Caum

Classificação Geral

Prêmios da Organização da MOP 
2012 referentes à Classificação Geral 
dos participantes nas três grandes 
categorias do conhecimento: Ciências 
Agrárias, Biológicas e da Saúde; 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; 
e Ciências Exatas e da Terra e 
Engenharia.

Terceiros Lugares

Os contemplados receberam medalhas, 

certificados e um HD externo de 500GB 
pelo projeto realizado.

Ciências Agrárias, Biológicas e da 
Saúde
Lilian Maria Prado e Gabriela Carolina 
Mauruto de Oliveira
Chá Fermentado Probiótico pronto para 
o consumo

Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas
Thais May Carvalho
A construção de um scout específico 
para o futebol brasileiro através das 
características dos jogadores

Ciências Exatas e da Terra e 
Engenharia 
Isaias Pereira Campos Júniior e Filipe 
Alexandre Lisboa Campos
SISMAR - Sistema Integrado a Sensores 
de Monitoramento de Áreas de Risco

Segundos Lugares

Os contemplados receberam medalhas, 
certificados e uma câmera fotográfica 
digital pelo projeto realizado.
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premiação

Ciências Agrárias, Biológicas e da 
Saúde
Walter von Söhsten Xavier Lins e 
Renata Colla Thosi
Emulsão a base do extrato da planta 
Bauhinia forficara: avaliação da eficácia 
na cicatrização em lesões cutâneas de 
animais diabéticos

Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas
Raquel Cristina Prando Resende, 
Gabriela Nayane de Queiroz e Souza 
e Ingrid Bugdanovis Miranda
Prazer em Conhecer Ciência!

Ciências Exatas e da Terra e 
Engenharia 
Vitor Martes Sternlicht
TEFE: Turbina de Energia Foto-Eólica

Primeiros Lugares

Os contemplados receberam medalhas, 
certificados, um tablet e um troféu pelo 
projeto realizado

Ciências Agrárias, Biológicas e da 
Saúde
Nayrob Pereira
Uma nova função da neurotoxina TsTXK-
beta (Ts8) no veneno do escorpião 
Tityus serrulatus
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premiação premiação

Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas
Flávia Araujo de Amorim
Cuidando do cuidador: mapeamento 
dos componentes de habilidades sociais 
necessários a cuidadores de pacientes 
com Doença de Alzheimer

Ciências Exatas e da Terra e 
Engenharia 
Alan Lima Gonçalves Santos, Mateus 
Santos Andrade e Rafael Gaspar de 
Souza
Central Kids - Jogos de apoio 
pedagógico

Bolsas de Iniciação Científica 
Júnior

Os estudantes contemplados com os 
prêmios das categorias gerais da MOP 
receberam bolsas de Iniciação Científica 
Júnior, concedidas pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico - CNPq.

Prêmio “FEBRACE”

Como feira afiliada, a MOP teve direito a 
selecionar seis projetos finalistas para a 
Feira Brasileira de Ciências e Engenharia 
– FEBRACE 2013, que acontecerá nos 



25relatório MOP 2012

premiação

dias 12, 13 e 14 de março de 2013:

Walter von Söhsten Xavier Lins e 
Renata Colla Thosi
Emulsão a base do extrato da planta 
Bauhinia forficara: avaliação da eficácia 
na cicatrização em lesões cutâneas de 
animais diabéticos

Raquel Cristina Prando Resende, 
Gabriela Nayane de Queiroz e Souza 
e Ingrid Bugdanovis Miranda
Prazer em Conhecer Ciência!

Vitor Martes Sternlicht
TEFE: Turbina de Energia Foto-Eólica

Nayrob Pereira
Uma nova função da neurotoxina TsTXK-
beta (Ts8) no veneno do escorpião 
Tityus serrulatus

Flávia Araujo de Amorim
Cuidando do cuidador: mapeamento 
dos componentes de habilidades sociais 
necessários a cuidadores de pacientes 
com Doença de Alzheimer

Alan Lima Gonçalves Santos, Mateus 
Santos Andrade e Rafael Gaspar De 
Souza
Central Kids - Jogos de apoio 
pedagógico
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e clipping
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JBA HIGIENÓPOLIS NEWS   1   impresso

JBA CAMPO BELO    1   impresso

MEC      1   online

PLANETA EDUCAÇÃO    1   online

BRAND PRESS     2   online

DIFUNDIR     2   online

SEGS      3   online

JORNAL DE ITATIBA    1   impresso

DCI      2   impresso

JORNAL/PORTAL   INSERÇÕES   MEIO

mídia espontânea

A 2a edição da Mosrta Paulista de Ciências e Engenharia recebeu jornalistas dos 
meios impressos e eletrônicos, com maior ênfase para veículos de web. O evento 
foi inserido em 21 ocasiões, entre notas e reportagens escritas, em meios locais, 
regionais e nacionais.

imprensa
e clipping

imprensa
e clipping
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inserções
25

JORNAL/PORTAL   INSERÇÕES   MEIO

imprensa
e clipping

DCI ONLINE     2   online

CATRACA LIVRE    1   online

AGÊNCIA FAPESP    1   impresso

AGÊNCIA FAPESP    2   online

CULTIVAR     1   online

CULTURA PAULISTA    1   online

REVISTA COM CIÊNCIA   1   online

WEBPRESS     1   online

JORNOW     1   online
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Agência FAPESP

Português | English

Especiais Notícias Entrevistas Revistas Científicas Agenda Mais lidas Quem somos Fale conosco Atualize o seu cadastro

Imprimir Enviar por e-mail

Compartilhar:

Trabalhos que mais se destacarem

terão vaga garantida na Feira

Brasileira de Ciências e Engenharia,

promovida pela Poli-USP

URL: agencia.fapesp.br/16108

Notícias

29/08/2012

Agência FAPESP – Estudantes paulistas do ensino

fundamental, médio e técnico têm até o dia 8 de outubro para

inscrever projetos na segunda edição da Mostra Paulista de

Ciências e Engenharia (MOP 2012), que será realizada nos dias 6 e

7 de dezembro.

Os seis trabalhos que mais se destacarem terão vaga garantida na

Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace) 2013. Também serão escolhidos 20 estudantes

para receber bolsas de Iniciação Científica Jr. concedidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento

Científico e Tecnológico (CNPq).

Tanto a MOP como a Febrace são promovidos pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

(USP), por meio do Laboratório de Sistemas Integráveis. O objetivo é estimular o desenvolvimento de

projetos de ciências e engenharia entre estudantes com 14 a 20 anos, matriculados em escolas públicas

e particulares do Estado.

A MOP 2012 será realizada pela segunda vez no Catavento Cultural e Educacional – museu de ciência

Notícias
Pesquisador da
Unesp publica
artigo na Nature
Materials
Estudo sobre
supercondutividade em
materiais a base de ferro
foi feita em parceria com
cientistas da Alemanha,
Estados Unidos e Japão

Notícias
Curso de mandarim
gratuito chega a

Notícias
Encontro
Preparatório para
o Fórum Mundial
de Ciência 2013
começa no dia 29
na FAPESP
"Ciência para o
Desenvolvimento Global:
da educação para a
inovação" será o tema do
evento que reunirá
pesquisadores do Brasil e
do exterior
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Mostra Paulista de Ciências e Engenharia recebe inscrições | Agência FAPESP :: Notícias http://agencia.fapesp.br/16108
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BOM DIA ! - TERÇA, 28 DE AGOSTO DE 2012

2ª MOSTRA PAULISTA DE CIÊNCIAS E

ENGENHARIA - MOP 2012

 

Inscrições de projetos vão até 8 de outubro
 
Premiados  terão  vaga  garantida  na  FEBRACE 2013  e  receberão  bolsas  de  Iniciação  Científica  jr.
concedidas pelo CNPq
 
Estudantes do Estado de São Paulo do Ensino Fundamental,  Médio e Técnico têm até o dia 8 de
outubro para inscrever projetos para a segunda edição da Mostra Paulista de Ciências e Engenharia,
que será realizada nos dias 6 e 7 de dezembro. Os seis projetos que mais se destacarem terão vaga
garantida na FEBRACE - Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. 
 
Assim como a FEBRACE, a MOP é promovida pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo,
por meio do Laboratório de Sistemas Integráveis, e foi realizada pela primeira vez em 2011, com grande
sucesso. 
 
O evento tem o objetivo de estimular o desenvolvimento de projetos de ciências e engenharia entre
estudantes com 14 a 20 anos, matriculados em escolas públicas e particulares do estado de São Paulo.
“A MOP é uma oportunidade para estudantes de escolas públicas e particulares trocarem informações, e
também de aproximação de estudantes, cientistas e empresas, por meio da divulgação de projetos”,
afirma a professora Roseli de Deus Lopes, coordenadora geral da MOP e da FEBRACE.
 
Os três melhores projetos de cada área serão premiados com troféus, medalhas e certificados. Além da
seleção para participar da FEBRACE 2013, 20 estudantes serão escolhidos para receber bolsas de
Iniciação Científica Jr. concedidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq/MCT). 
 
A MOP 2012 será realizada pela segunda vez no Catavento Cultural e Educacional – museu de ciência e
tecnologia  da Secretaria  de  Estado  da Cultura  de São Paulo,  localizado no  Palácio  das  Indústrias
(Parque Dom Pedro II, Centro – São Paulo). 
 
Os estudantes interessados deverão submeter seus projetos de forma individual ou em grupo (máximo
três estudantes), sendo obrigatório o apoio de um professor orientador de no mínimo 21 anos de idade.
 
Os projetos devem se enquadrar em uma das seguintes áreas do conhecimento: Ciências Agrárias, da
Saúde,  Biológicas,  Exatas  e  da  Terra,  Sociais  e  Aplicadas  e  Engenharias.  No  site
www.mostrapaulista.org.br os estudantes encontram todas as orientações necessárias para submeter
seu projeto. 
 
A MOP 2012 é realizada com o apoio institucional dos ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação
(MCTI)  e  da Educação (MEC),  do Conselho Nacional  de Desenvolvimento Científico  e  Tecnológico
(CNPq), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e das Secretarias
da Cultura e Educação do Estado de São Paulo.
 
Agenda
Submissão completa de projetos: até 8 de outubro de 2012.
Divulgação dos finalistas: 5 de novembro de 2012.
Mostra dos finalistas (aberta ao público): 6 e 7 de dezembro de 2012.
Cerimônia de premiação: 8 de dezembro de 2012.
 
Sobre o LSI
 
Pioneiro em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no País, o Laboratório de Sistemas Integráveis
da Escola Politécnica da USP (LSI-USP) foi fundado em 1975 pelo Prof. Dr. João Antônio Zuffo, e tem
suas atividades de pesquisa e desenvolvimento centradas em sistemas computacionais integrados. 
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Seguindo a estratégia de comunicação da ação, cartazes, 
folders, convites, anais, camisetas, medalhas, troféus, 
certificados, entre outros materiais gráficos e promocionais 
foram elaborados pela área de design da MOP para divulgação 
da abertura de inscrições e para informar e orientar estudantes, 
professores e visitantes durante a Mostra de Projetos.

troféus

crachá

medalhas

comunicaçãocomunicação
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camisetas

certificado

painel interno

Roseli de Deus Lopes
Escola Politécnica da USP

Alberto Lima
Catavento Cultura e Educacional

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

certificado_ok.pdf   21/11/2012   17:02:46

comunicação
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pórtico de
entrada

2012

Projetos de Jovens
Cientistas no

Catavento Cultural

Entrada Franca
Venha visitar

PROMOÇÃO

APOIO INSTITUCIONAL

REALIZAÇÃO

dezembro
06 e 07
Mostra de projetos 

finalistas

www.mostrapaulista.org.br 
contato@mostrapaulista.com.br

das 9h às 16h
Catavento Cultural
Palácio das Indústrias s/n  
Parque Dom Pedro II

Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura, Secretaria da Educação 
e Catavento Cultural convidam

cartaz de 
visitação

anais 20122012

Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura, Secretaria da Educação 
e Catavento Cultural

anais 2012
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COMissãO OrganizadOra
Marcelo Knörich Zuffo

Roseli de Deus Lopes

Alberto Lima

Irene Karaguilla Ficheman

Elena Saggio

serviçO de COMuniCaçãO 
sOCial da ePusP
Cleuza Cruz

Fernando Takashi Tirada

Regina Célia Zemella

Rosana Simoni Vieira da Silva

Rosany Costa Perez

Silvia Pereira Bonassa

COnCePçãO da 
lOgOMarCa
Maria Alice Gonzales

PrOjetO gráfiCO
Maria Alice Gonzales

PrOduçãO gráfiCa e
editOraçãO eletrôniCa
Gabriela Masini

PrOduçãO de fOtO e 
vídeO
Fábio Gomes Durand (CSS/TV USP)

Bruno Almeida SIlveira

revisãO de textO
Milena Dias de Paula

assessOria de 
COMuniCaçãO
Bruno Brito dos Santos

Fernanda Lopes Dias de Souza

Milena Dias de Paula

Gabriela Buck (Catavento)

Ho Tsung Yin

Sandra Maria Laudani (Catavento)

Tatiana Jazra Nakamura

Vinícius de Andrade Guerrero

créditos
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COlabOradOres
Ana Rita Carlos Lima (Catavento)

Arthur Rodorigo de Barcellos

Carolina Silva dos Santos

Cássia Gabriela Fernandes Santos Salomão

Eliane Bresser Lang

Erich Panzenboeck Lotto

Joyce Alessandra Saul

Lídia Maria Melo Chaib

Marcelo de Andreia Junior

Marcelo Ricardo Ordonez

Márcia Aparecida Almeida

Rodrigo Monteiro de Aquino

Sueli Bresciani (Catavento)

Valkíria Venancio

PrOCessO de seleçãO e 
avaliaçãO
Marcelo Knörich Zuffo

Roseli de Deus Lopes

Irene Karaguilla Ficheman

Ramona Mercedes Straube

Ana Grasielle Dionísio Corrêa

Alexandre Antonino Gonçalves Martinazzo

Marcelo Archanjo José 

Leandro Coletto Biazon

créditos
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