
Venha desvendar os mistérios das 
plantas através de experimentos! 

27 à 31 de Janeiro de 2014 
9 às 17 horas 

 
UFRJ - POLO XERÉM 

Ficha de inscrição 
Caso algum amigo seu deseje fazer o Curso de Férias, 

ele poderá tirar cópia desta ficha 
e enviá-la para nós. 

ATENÇÃO!! O preenchimento correto de todos os 
campos abaixo é fundamental para a seleção. 

 
PREENCHA   COM   LETRAS  DE   FORMA  (LEGIVEL): 
Dados Pessoais: 
Nome:_____________________________________ 

Tel:_______________________  Idade: ___anos 
E-mail:_____________________________________ 

Endereço:__________________________________ 

____________________________________________ 

____________________CEP:__________-________ 

Porque se interessou pelo curso? 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 
Nome do Colégio: 
_______________________________ 
Rede pública ( ) particular ( ) 
Série:_______________ 
 
Já participou de algum Curso de Férias da UFRJ? 
 
(  ) Sim Qual? _____________________ 
(  ) Não 
 

Apoio: 

Realização: 

CURSO DE FÉRIAS 
Plantando Ciência –  
o que as plantas têm  

a nos oferecer? 

OS CURSOS DE FÉRIAS 
   Este é o 4º Curso de Férias que acontece 
em Xerém para jovens da Educação Básica. É 
uma atividade totalmente prática, realizada em 
laboratórios, onde a curiosidade e a imaginação 
são importantes ferramentas para a descoberta 
científica. 
   O tema deste ano é “Plantando Ciência – o 
que as plantas têm a nos oferecer?” e 
pretende despertar o interesse sobre plantas 
através de experimentos incríveis.  
    Será oferecido refeição aos alunos que 
participarem da atividade. 



Tema: 
 

 
 
 
 

Venha descobrir os mistérios da planta através de 
experimentos!!!  

 
Público-alvo: Alunos da Educação Básica 
(8ºe 9º Ano E. Fundamental, Ensino Médio) 
 
Período do curso: 27 à 31/01/2014 
 

Horário:   09:00 às 17:00 h 
Local:  Laboratório de Química e Biologia 
Polo Xerém – UFRJ, Estrada de Xerém, 
27  Complexo Tamoio, Xerém - Duque 
de Caxias/RJ 
 
 

Enviar a ficha de inscrição até  
10/01/2014. 

Alguns instrumentos e muita 
imaginação são essenciais para 

esta viagem. 
 

SINTA-SE UM CIENTISTA. 
 

DINÂMICA DO CURSO: 
Através de experimentos e discussões, 

os participantes buscam 
respostas que solucionem questões 

sobre o tema abordado. 
 
Maiores informações: 
cursodeferias@xerem.ufrj.br  

Venha passar um tempo na 
universidade praticando ciência. 
Você fará incríveis descobertas 

sobre as plantas. 
 

ENDEREÇO para inscrições: 
 

Universidade Federal Do Rio De Janeiro 
Polo Xerém 

Estrada de Xerém, 27  Complexo Tamoio  
Xerém – Duque de Caxias/RJ  

CEP 25245-390 
 

A ficha de inscrição poderá ser enviada pelos 
Correios ou depositada em uma urna no 
endereço acima até o dia 10/01/2014. 

 
As inscrições serão confirmadas 

por carta, e-mail ou telefone a partir do dia 
15/01/14. 

 
Maiores informações:  

cursodeferias@xerem.ufrj.br  
 

O não comparecimento no 1º dia 
implicará no cancelamento da 

inscrição. 
 

ATENÇÃO:  O preenchimento COMPLETO  
da ficha de inscrição é fundamental no 

processo de seleção. 

Plantando Ciência –  
o que as plantas têm  

a nos oferecer? 
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