EDITAL DE CRITÉRIOS PARA SUBMISSÃO E AVALIAÇÃO DOS
PROJETOS INTERDISCIPLINARES
A III Mostra Científica visa desenvolver estratégias para a aplicação do
método científico em uma pesquisa teórica, com o intuito de promover a
popularização da ciência e da tecnologia. A aplicação do método científico no
desenvolvimento dos projetos nas escolas deverá considerar os critérios de
avaliação abaixo descritos:
●

TEMA:

Os

trabalhos

devem

ser

relacionados

ao

tema “Saúde”

considerando aspectos físicos, mentais ou sociais.
●

DA REALIZAÇÃO DA MOSTRA CIENTÍFICA:

A III Mostra Científica será um evento online a ser realizado de 22/11/2021 a
27/11/2021. A transmissão ao vivo do evento para premiação dos

vencedores

será realizada no dia 27/11/2021, a partir das 10 h.
●

DA PARTICIPAÇÃO:
1. Poderão

participar

da

Mostra

Científica

2021

da UCS/CARVI,

concorrendo à premiação, alunos do Ensino Fundamental dos Anos
Finais (sexto ao nono anos) juntamente com seus professores
orientadores. Também poderão participar os alunos dos Anos Iniciais do

Ensino

Fundamental

e

do Ensino Médio, porém não estarão

concorrendo à premiação.
2. Os grupos deverão ser constituídos por, no mínimo 2 (dois) e no
máximo, 5 (cinco) alunos. A equipe deverá ter, no mínimo, um professor
orientador. Em um mesmo grupo poderão participar alunos de diferentes
anos escolares.
3. A quantidade de trabalhos submetidos por escola ficará a critério da
mesma, sendo aceito um único trabalho por grupo.
●

DAS DIRETRIZES DOS TRABALHOS:
1. Os trabalhos deverão contemplar Projeto, Pôster e Produto Científico,
sendo que os templates do Projeto e do Pôster estarão disponibilizados
no site do evento.
2. Devido às limitações impostas pela pandemia, os produtos científicos
submetidos deverão ficar restritos a conteúdos não experimentais.
3. Os produtos científicos aceitos para a Mostra são: jogo, vídeo, música,
material informativo, história em quadrinhos, conto, poesia ou portfólio.

●

DA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS:
1. A submissão dos trabalhos deverá ser realizada, impreterivelmente, até
o dia 07/11/2021 pelo portal do evento.
2. A submissão deverá contemplar Projeto, Pôster e Produto Científico
sendo estes desenvolvidos pelos alunos com a orientação do professor.
3. O Projeto e o Pôster deverão seguir rigorosamente os templates
disponibilizados na página do evento.
4. Os arquivos submetidos de Projeto e Pôster deverão estar no formato
digital do tipo PDF.
5. Os arquivos submetidos dos Produtos Científicos devem seguir as
orientações específicas que constam do Anexo 1: Orientações gerais
dos produtos de pesquisa.

●

DA SELEÇÃO DE TRABALHOS:

Os trabalhos selecionados serão aqueles que atenderem as normas
específicas neste Edital, contemplando os templates disponibilizados e as
datas agendadas.
●

DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS:
1. Os resultados da Mostra Científica serão divulgados no dia 27/11/2021,
a partir das 10 h, por meio de transmissão ao vivo.
2. A comissão de avaliação dos trabalhos será composta por professores
da Universidade de Caxias do Sul (UCS) e participantes da organização
da Mostra Científica.
3. Os trabalhos serão avaliados considerando as etapas:
✔ Envio do Projeto conforme normas do Edital;
✔ Envio do Pôster conforme normas do Edital;
✔ Envio do Produto Científico conforme normas do Edital;
✔ Adequação do trabalho à metodologia científica.
✔ Entrevista.
4. A plataforma do evento contempla registro de visualizações dos
trabalhos e aquele que obtiver maior número de visualizações receberá
destaque.

●

DAS ENTREVISTAS
Em 16/11 e 17/11 os grupos serão entrevistados a fim de que a
comissão

avaliadora

verifique

a

autenticidade

do

trabalho

e

envolvimento dos participantes com o mesmo. As entrevistas serão
agendadas com o professor(es) responsável(is) pelo grupo e realizadas
de forma presencial.
●

DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS
De 22/11 a 27/11 os trabalhos aceitos para o evento estarão expostos na
plataforma do mesmo. Ficará ao encargo de cada grupo divulgar à
comunidade o endereço da plataforma à comunidade para a apreciação
do trabalho.

●

DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E PREMIAÇÃO:
1. Os resultados da Mostra Científica serão divulgados no dia 27/11/2021,
a partir das 10 h, por meio de transmissão ao vivo.
2. Todos os inscritos na Mostra Científica receberão certificados de
participação.
3. Serão concedidas menções honrosas para os trabalhos classificados de
4º ao 10º lugares.
4. Será concedida menção de destaque ao trabalho mais popular, ou seja,
que obtiver maior número de visualizações.
5. Os alunos e professores responsáveis pelos trabalhos classificados nos
três primeiros lugares receberão medalhas e troféus, além de prêmio a
ser definido.

