
Equipe do Science Days pode ir até sua Escola! 

Science Days Facens, evento que tem como objetivo incentivar alunos do Ensino Médio a 

conhecerem as áreas do STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática), 

oportunizando uma experiência única de organizadores do Science Days dos EUA e ex-

profissionais da NASA fazerem uma visita até uma escola de Sorocaba ou Votorantim. 

 

Para participar: 
 

1. Os alunos das escolas devem se inscrever nas atividades disponíveis do evento no período 
da manhã ou tarde em  https://facens.br/science-days-facens/. 

2. A visita da equipe será realizada no dia 15/03/2023, na escola de Sorocaba ou Votorantim 
que mais teve alunos inscritos nas atividades disponíveis do evento. 

3. As inscrições são gratuitas e estarão abertas no período de 25/02/22 a 11/03/22. 

4. O preenchimento do formulário implica no conhecimento e na aceitação, pelo candidato, 
de captação de dados para uso do Centro Universitário Facens, de acordo com Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) nº 13.709/2018 de 18 de setembro de 2020. 

5. Cada participante poderá responder o formulário apenas 1 vez e a escola ganhadora será 
anunciada pela comissão avaliadora da Facens.  

6. A escola ganhadora será a que tiver maior número de alunos participantes no Science 
Days 2023.  

7. A participação só será válida se o aluno fizer a inscrição e o Check-In do Science Days na 
Facens no dia 14/03/22, das 8h às 17h. 

7. A escola ganhadora será anuncia pelo comitê avaliador por parte da Facens, após 
apuração dos resultados às 18h do dia 14/03/22. 
 

9. A escola ganhadora será premiada com uma visita da equipe de organizadores do Science 
Days dos EUA e ex-profissionais da NASA, dia 15/03, quarta-feira, às 10h. 
 

10. Não poderão concorrer os membros das Comissões Organizadora do Science Days, bem 
como seus palestrantes e respectivos convidados e colaboradores da Facens. 
 

12. A participação de inscrição implica no conhecimento e na aceitação, pelo candidato, de 
todas as disposições deste regulamento. 

https://facens.br/science-days-facens/

