
 
 

 

VI Mostra de Ciências e Inovação – Unidade de Canoas 

31 de outubro de 2019 

 

 

1.      Apresentação 

 

A Mostra das Ciências e Inovação é um evento desenvolvido para promover a 

integração das escolas de Educação Básica com a Universidade, sobretudo dos alunos 

da Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Inicias e Anos Finais, ocorrendo na 

data de 31 de outubro. Mote da campanha: Você é a cara da nova educação. 

 
1.1 Público Alvo 

 

Alunos e professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental de escolas Públicas e 

Privadas. 

 
1.2       Objetivo 

 

Momento de compartilhar experiências, promover a alfabetização científica, a 

criatividade e a autonomia dos alunos participantes, por meio do fomento ao 

pensamento crítico. Estimulando a pesquisa na escola por meio de vivências 

pedagógicas que visem o aprendizado para a humanização e para a cidadania. 

 

2.         Inscrições 

 

As inscrições de trabalhos serão realizadas no link: 

http://www.conferencias.ulbra.br/index.php/fci/mcvi, no período de 10 de junho a 12 de 

agosto. 

 

As dúvidas deverão ser encaminhadas por e-mail: eventospesquisa@ulbra.br  

 

2.1 As formas de trabalhos a serem submetidos são: 

 

a) Resumo 

b) Pôsteres 

 

 



 
 

 

 

Taxa de inscrição: 

Valor único por escola: R$ 20,00   

O valor contempla o envio de um resumo e de um pôster na plataforma, e após 

exposição do pôster impresso se optado com o trabalho a ser apresentado.  

 

Dados para depósito:  

Banco do Brasil 

Agência: 0479-0 

Conta Corrente: 206.793-5 

CNPJ Fulbra: 03.286.299/0001-80 

 

Depois de efetuado o pagamento, é necessário o envio do comprovante de depósito 

digitalizado na etapa Transferência de Documentos Suplementares na submissão do 

trabalho na conferência do link citado acima.  

O pagamento das inscrições observará as seguintes normativas:  

• A inscrição somente se confirmará após o pagamento da taxa de inscrição no período 

vigente das inscrições. 

 • Caso o pagamento não seja efetuado até o vencimento (12 de agosto de 2019), a 

inscrição será automaticamente cancelada.  

 

3. Dos critérios 

 

Os trabalhos serão pré-avaliados nas escolas de origem e aqueles selecionados e 

inscritos, participarão da Mostra das Ciências e Inovação da Ulbra. 

 

3.1 Critérios para os alunos 

 

a) Alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais de 

escolas privadas e públicas; 

b) Estar devidamente matriculado e frequentando as aulas; 

c) Estar acompanhado de um professor; 

d) Estarem com uniforme da escola ou com jaleco; 

 



 
 

 

3.2    Critérios para os trabalhos 

 

a) A escolha do tema é de responsabilidade das equipes; 

b) Os trabalhos deverão ser desenvolvidos pelos alunos e estar de acordo com o 

Projeto Pedagógico da escola; 

c) Cada trabalho deve ter um professor orientador; 

d) Cada trabalho poderá ter no máximo 5 alunos inscritos; 

e) Não serão aceitas inscrições e entrega de projetos fora dos prazos; 

 
4. Da avaliação 

 

A avaliação dos trabalhos será de acordo com as normativas abaixo descritas. 

 

4.1 Do resumo 

 

• Título em negrito e caixa alta, fonte Arial, corpo 14; 

• Nome completo do(s) autor(es), sem abreviações; 

• Indicação da escola/colégio de origem do(s) autor(es); 

• Indicação do e-mail do(s) autor(es); 

• Texto digitado em linhas corridas, sem parágrafo ou subtítulos, contendo: 

introdução, objetivos, metodologia, resultados parciais ou finais e conclusões 

parciais ou finais. Fonte Arial, corpo 12; 

• Máximo de 3000 caracteres (incluindo os espaçamentos); 

• No mínimo 3 e no máximo 5 palavras-chaves; 

• Não deverão ser anexadas imagens ou fotografias; 

• Resumos que não atendam as orientações acima serão sumariamente 

desclassificados. 

 

4.2 Pôster  

 

O pôster impresso é de caráter obrigatório, independente do material a ser impresso, 

deve-se ter o logo do evento e dimensões de 1,0 m (altura) X 0,70m (largura), 

obedecendo ao modelo de pôster disponível para download no site. Os pôsteres serão 

expostos somente na forma impressa, na Língua Portuguesa. O pôster 



 
 

 

obrigatoriamente deverá ser submetido na conferência do evento na etapa 

Transferência de Documentos Suplementares, juntamente com o comprovante de 

pagamento. Todos os pôsteres deverão ser afixados no dia 31 de outubro de 2019, às 

14h, no saguão do prédio 06 Ulbra Canoas, juntamente com a apresentação.  

 

4.3      Avaliação Presencial  

Os trabalhos serão avaliados in loco por uma Comissão Avaliadora. No dia da 

apresentação os alunos e seus orientadores deverão estar no local com meia hora de 

antecedência. 

 

5.  Da publicação 

A VI Mostra das Ciências e Inovação será composta por uma Comissão Científica para 

avaliação dos trabalhos inscritos na plataforma1. 

A publicação dos pôsteres aceitos será disponibilizada no site do evento até dia 06 de 

setembro de 2019.  

 
 

6. Da apresentação  
 

As apresentações e exposições dos trabalhos aceitos ocorrerão no dia 31 de outubro, 

a partir das 14h, no saguão do prédio 06 Ulbra Canoas. Todos os alunos e professores 

orientadores serão identificados com crachás, devendo ser responsáveis pela 

montagem e retirada do material. 

 

7. Da certificação 

 

Serão disponibilizados os certificados de todos participantes após o evento, através do 

link: http://posgrad.ulbra.br/certificados/listaPublica 

 
8. Premiação 
 

Será premiado o total de três trabalhos da Mostra, um de cada nível escolar (Educação 

Infantil, Ensino Fundamental anos iniciais e Ensino Fundamental anos finais), os 

                                                           
1
 Confira no site do evento a relação dos integrantes da Comissão Científica. 



 
 

 

vencedores receberão um troféu e o certificado de menção honrosa. A data da 

cerimônia de premiação será divulgada no site, sendo de responsabilidade dos autores 

este acompanhamento. Os vencedores vão concorrer a uma possível vaga para o ano 

de 2020 participarem com a apresentação de seus trabalhos na Mostratec Júnior. Os 

trabalhos selecionados para as vagas, a Coordenação de Educação Continuada, entrará 

em contato com o professor orientador do trabalho comunicando e solicitando as 

documentações necessárias.  

  

9.  Disposições Gerais 
 

A VI Mostra das Ciências e Inovação será composta por uma Comissão Científica de 

Avaliadores da Ulbra e de outras IES. Os resumos e pôsteres fora do padrão das 

normas e regulamentos e dos materiais disponibilizados para download não serão 

aceitos. A ausência acarretará a não entrega do certificado aos apresentadores/as.  

Não haverá devoluções de taxas de inscrições para escolas em que os autores não 

vieram no evento ou tiveram seu trabalho rejeitado pelo Comitê Científico do evento.  

 

É de inteira responsabilidade do autor e orientador a verificação das publicações no 

site do evento, como o calendário de prazos, normas e regulamentos, publicação de 

certificados, data de cerimônia da premiação, como também a lista de aprovados. Não 

será comunicado a cada trabalho individualmente, somente será publicado no site. 

 

 

Site com as informações do evento:  

 

http:/www.ulbra.br/expoulbra    

http://www.conferencias.ulbra.br/index.php/fci/mcvi 

 

 

 

As situações não contempladas neste regulamento serão analisadas e resolvidas pela 

Coordenação de Educação Continuada– Canoas, a partir da solicitação do(s) 

envolvido(s), encaminhadas para o e-mail do evento constando a justificativa.  

 

Canoas (RS), 06 de junho de 2019. 

Profª Dalva Santana 

Coordenadora de Educação Continuada – Ulbra Canoas 


